SUPORTURI PLANTARE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE

Suporturi plantare şi pantofi
Catalog de produse
Terapia inteligentă a picioarelor.
Motion is Life: www.bauerfeind.com
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Bauerfeind.
Motion is Life.

Expertiza, experienţa şi munca de echipă sunt cheia
succeselor noastre. Tehnologiile inovative şi materialele
folosite ne permit aplicarea perfectă în practică a
filozofiei noastre inteligente şi revoluţionare în domeniul
tratamentului ortopedic. Gama noastră curentă de produse
este întotdeauna optimizată şi completată în vederea
satisfacerii nevoilor crescânde a pieţii globale.
Scopul nostru este stabilirea unei relaţii strânse pe termen
lung cu clienţii noştri. Noi susţinem partenerii noştri de
afaceri cu produsele noastre şi cu concepţiile noastre
remarcabile de vânzări şi marketing. Asta ne asigură baza
succesului nostru reciproc pe piaţă.
Bauerfeind Foot Orthopedics este liderul pieţei europene
în domeniul suporturilor plantare. Noi ne fundamentăm
dezvoltarea pe tradiţiile vechi ale companiilor Globus şi
Berkemann, care cu produsele precum Starflex® şi Patricia®
au stabilit standardele şi care de zeci de ani stabilesc
tendinţele pieţei. Într-o zonă de producţie de aprox.
23 000 picioare pătrate, compania produce o gamă diversă
de produse ortopedice de marcă.
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Sistem de măsurare a presiunii plantare MediLogic®

Imagine 3D a punctelor de presiune plantară

4
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Sistem de măsurare a presiunii plantare MediLogic®
Diagnostic de înaltă tehnologie pentru tratamentul
piciorului.
Folosind sistemele MediLogic® asistate de calculator
pentru diagnosticarea modernă a picioarelor, succesul
medicului / ortotistului este asigurat în mai multe
moduri. Prin folosirea MediLogic® pentru măsurarea
presiunii plantare a piciorului şi a distribuţiei greutăţii,
utilizatorul poate analiza precis rezultatele şi poate
înregistra static şi dinamic starea piciorului uman. Datele
privind sarcinile de impact sunt indispensabile pentru
producerea unor suporturi plantare de înaltă calitate, mai
ales pentru persoane cu diformităţi cum ar fi sindromul
de picior diabetic sau cu diformităţi asociate cu boli
reumatice, dar şi pentru sportivi.

Caracteristici
•	Detectează zonele de apăsare plantară şi vârfurile de
presiune
•	Uşor de folosit, proces simplu de măsurare, transmisie
wireless, imagistica grafică clară prezintă sumarul
măsurătorilor
•	Măsurători dinamice în pantofi folosind branţuri
flexibile (opţiunea de a compara rezultatele înainte şi
după tratament)
•	Măsurătorile pot fi făcute oriunde, de exemplu în timpul
practicării unui sport
•	Măsurarea dinamică a mersului sau măsurarea statică pe
o placă de forţă de ultima tehnologie (sunt disponibile
versiuni mici sau mari)
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Suporturi plantare – gata pentru a fi purtate
GloboTec® comfort sports
Suporturile plantare Comfort sports sunt perfect adaptate
pentru mişcările variate ale sporturilor şi sunt disponibile
în trei modele. Walk oferă suport piciorului pentru mers
pe jos şi drumeţie, joc şi alergare sunt ideale pentru
sportivi care au nevoie de suport preventiv şi uşurare a
piciorului.
Caracteristici
• Controlul specific al călcâiului în funcţie de sportul
practicat, suport pentru partea mijlocie a piciorului şi
protejarea zonei sensibile plantare
• Adecvat pentru alergat, sporturi cu racheta şi mingea,
mers pe jos şi drumeţie şi perioade lungi de stat în
picioare
• Branţ subţire şi lung
• Margini moi şi flexibile
• Suport moderat al arcadei plantare
• Design vertical din trei materiale diferite
• Zone de tranziţie între materialele diferite care nu
jenează
• Înveliş superior de microfibră pentru igiena perfectă a
piciorului
• Modificări în urma expunerii la căldură (termoformabil)
• Nu necesită şlefuire - produs gata de purtat

6

număr articol

descriere

313100500350

comfort sports WALK, fără tampon metatarsal 35–48

313150500350

comfort sports PLAY, fără tampon metatarsal

35–48

313250500350

comfort sports RUN, fără tampon metatarsal

35–48

313100500000

comfort sports WALK

35–48

313150500000

comfort sports PLAY

35–48

313250500000

comfort sports RUN

35–48
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GloboTec® comfort business
Suportul plantar comfort business a fost proiectat special
pentru a face faţă cerinţelor activităţii zilnice. Este
produsul ce se adaptează ideal la contururile majorităţii
pantofilor business şi de timp liber.
Caracteristici
• Suport moderat al arcadei plantare
• Design vertical din trei materiale diferite
• Branţ subţire şi lung
• Margini moi şi flexibile
• Conexiune tridimensională patentată între zonele cu
materiale diferite
• Design vertical din trei materiale diferite
• Conexiune tridimensională patentată între zonele cu
materiale diferite
• Zone de tranziţie între materialele diferite care nu
jenează
• Înveliş superior de microfibră pentru igiena perfectă a
piciorului
• Nu necesită şlefuire - produs gata de purtat

număr articol

descriere

mărime stoc

313740500000

comfort business îngust

35–42

313730500000

comfort business lat

38–48

313340500000

comfort business îngust, fără perniţă

35–42

313330500000

comfort business lat, fără perniţă

38–48

313380100000

comfort business îngust, scurt, călcâi înalt (3-8cm) 35–42
7
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profesional heel

Pentru o terapie de succes şi de durată, medicii
recomandă suporturi plantare speciale care abordează
în mod specific durerea de călcâi. profesional heel este
proiectat pentru alinarea durerii în zona sensibilă a
călcâiului. În acelaşi timp el suportă arcada plantară
coborâtă ce apare la platfus.
Caracteristici
• Reduce durerea acută
• Restabileşte mobilitatea şi reduce până la dispariţie
durerea călcâielor
• Terapie eficientă care nu se adresează doar simptomului
de durere, dar şi celei mai comune cauze ce generează
durerea de călcâi (diformitate platfus)
• Previne durerea cronică
• Reduce necesitatea terapiilor dureroase cum ar fi
injecţiile şi operaţiile
• Scade necesitatea tratamentului cu antalgice şi
efectele secundare asociate
• Produs adaptat furnizat de ortotişti / proteticieni sau
ortopezi certificaţi
• Face posibilă implicarea activă în munca zilnică şi
activităţile de recreaţie
Înveliş cu microfibră
Perniţă poron
Strat superior cu loc
pentru perniţă Poron
Tampon metatarsal
Miez sintetic decupat
şi porţiune plantară în
formă de evantai
Perniţă Globofit
Înveliş inferior

număr articol descriere
8

312400500440 profesional heel, lat, strat superior separat

mărime stoc
38–48

312402500440 profesional heel, îngust, strat superior separat

35–42

312440500000 profesional heel, îngust

35–42

312450500000 profesional heel, lat

38–48
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GloboTec® Suporturi plantare pentru copii
Suporturile plantare pentru copii GloboTec® au fost
special create pentru nevoile copiilor. Pentru problemele
specifice dezvoltării picioarelor copiilor, gama de produse
GloboTec® vă oferă o varietate de stiluri şi modele
speciale. Culorile şi modelele care plac copiilor asigură
complianţa produselor.
Caracteristici
• Modelele selectate sunt prevăzute cu un suport pentru
călcâi mai înalt
• Modele cu călcâi lat sau îngust
• Margini moi, flexibile
• Subţiri, stabile, robuste, durabile şi uşoare
• Varietate de materiale de calitate pentru înveliş, unele
cu imprimeuri

număr articol

descriere

mărime stoc

310805100000

GloboTec junior (O)

22–40

312870500000

Suport Comfort

20–44

312880500000

Semisuport Comfort

20–44
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Suporturi plantare – blancuri ortotice
TRIactive®
Suporturile plantare cu 3 zone pentru solicitările
activităţilor atletice.
Conceptul suportului plantar TRIactive® cu cele trei modele – alergare,
joacă şi mers – a fost creat pentru nevoile speciale ale oamenilor activi şi
pentru suportul optim al piciorului pentru sporturi specifice.
Conexiunea noastră patentată PowerWave® – zonele de densităţi diferite
ale materialului din branţ sunt ferm interconectate – oferă un design
foarte modern şi o funcţionalitate biomecanică optimă. Suportul plantar
TRIactive® poate fi ajustat de un ortoped / ortotist conform cerinţelor
individuale ale piciorului şi ale pantofului.

Zona de absorbţie
a şocului

Zona de suport

Inovaţie Bauerfeind:
Suporturile plantare TRIactive® se ridică la standardele
înalte de confort şi funcţionalitate cerute de sportivi şi
au devenit standardul în domeniul suporturilor plantare
Zona de ghidare

pentru sport.
TRIactive® generează oportunităţi adiţionale pentru:

10

• Strategii de vânzări datorită design-ului câştigător de
premii
• Produse de înaltă calitate pentru diverse probleme ale
piciorului
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TRIactive® run
Suportul plantar pentru sportivi creat special pentru
solicitările şi mişcările repetate la alergat şi nevoile
asociate cu impactul călcâiului, faza de suport şi faza de
propulsie.

TRIactive® play
Suport plantar pentru sportivi, care a fost dezvoltat
pentru sporturi cu schimbări rapide ale direcţiei.
Secvenţele de mişcări complicate în sporturi cu mingea
şi racheta precum tenis, squash şi baschet stresează
picioarele şi corpul prin opriri abrupte, acceleraţii şi
torsiunea piciorului. TRIactive® play ghidează şi suportă
piciorul în timp ce amortizează zonele unde există
presiune crescută.

TRIactive® walk
Suportul plantar pentru atleţi, creat pentru stresul cauzat
de mers sau stat în picioare timp îndelungat. Acest branţ
măreşte confortul piciorului, susţine întregul sistem
musculoscheletal şi îmbunătăţeşte performanţa.

număr articol

descriere

mărime stoc

324100500000

TRIactive walk

35–50

324150500000

TRIactive play

35–50

324250500000

TRIactive run

35–50

324300580000

TRIactive run, formă confortabilă a pantofului

35–50

324400500000

TRIactive golf

35–50

NOU
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Suporturi plantare laminate sport
Aceste suporturi plantare speciale laminate sport
îmbunătăţesc postura, reduc tensiunile şi forţele specifice
Golf (pentru cei care lovesc cu mâna dreaptă)

sporturilor, distribuie optim greutatea corpului şi au un
efect benefic asupra întregului sistem musculoscheletal.
Stabilitatea adiţionala ajută la prevenirea traumatismelor.
Caracteristici
• Blancuri de 3 sau 4 straturi (material: 25°-50° shore A)
• Fabricate folosind tehnologie de ultima generaţie CAD
• Fabricate folosind utilaje CNC
• Suporturi plantare create pentru impacturile şi mişcările
specifice sporturilor
• Uşor de şlefuit
• Uşor de lipit

(branţ drept)

Suporturi plantare pentru următoarele sporturi:
• Golf (pentru jucători care lovesc mingea cu dreapta sau
stânga)
• Patinaj cu rotile
• Ciclism de munte
• Schi alpin
(branţ stâng)

• Fotbal / Soccer
• Tenis
• Sporturi de teren/de câmp
• Drumeţie/mers pe jos
• Alergare
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număr articol

descriere

375100000000

suport plantar laminat sport pentru golf, dreapta

35–48

375150000000

suport plantar laminat sport pentru golf, stânga

35–48

375200000000

suport plantar laminat sport pentru patinaj cu rotile

35–48

375300000000

suport plantar laminat sport pentru schi alpin

35–48

375400000000

suport plantar laminat sport pentru ciclism de munte

35–48

375500000000

suport plantar laminat sport pentru fotbal

35–48

375600000000

suport plantar laminat sport pentru tenis

35–50

375700000000

suport plantar laminat pentru sporturi de teren/de câmp

35–50

375800000000

suport plantar laminat sport pentru drumeţii/mers pe jos

35–50

375900000000

suport plantar laminat sport pentru alergare

35–50
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GloboTec® Comfort
Suporturile plantare GloboTec® Comfort sunt caracterizate
de un confort mărit la purtare şi o gamă largă de modele.
Caracteristici
• Branţ întărit dar flexibil
• Miez din material termoformabil la 110 °C
• Margini moi
• Miezul branţului oferă elasticitate de lungă durată
• Călcâi subţire
• Modele scurte sau lungi cu sau fără înveliş superior şi o
varietate mare de materiale pentru învelişul superior
• Uşor de şlefuit
• Uşor de lipit
• Ortopedul / ortotistul are doar puţin de modificat/
şlefuit
• Gamă de mărimi de la 20 la 48

ErgoPad® system:s
Cu sistemele ErgoPad® – suport plantar din spumă unică
moale, cu design modular –tehnicianul poate realiza un
suport plantar care corespunde perfect indicaţiilor. Acest
lucru este posibil deoarece sistemele ErgoPad® oferă un
strat de bază special pentru cele cinci diformităţi comune
ale picioarelor, care poate fi combinat cu variante de
straturi superioare din categoriile Basic, Standard şi Pro.
Caracteristici
• Arcadă uşor coborâtă/picior lat
• Arcadă uşor coborâtă
• Arcadă coborâtă şi picior lat cu sau fără valgus
• Arcadă coborâtă şi picior lat cu sau fără valgus şi durere
de călcâi
• Picior cu arcadă ridicată/Pes cavus (picior scobit)
• Cinci straturi de bază nelipite, disponibile pentru tălpi
scurte sau lungi
• Cu întărire termală
• Poate fi combinat cu perniţe şi învelişuri superioare
• Este necesară doar o prelucrare minimă
• Posibilităţi pentru modificări individuale
• Gamă de la mărimile 35–50
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ErgoPad® work

Suportul plantar inovativ ErgoPad work combină elemente
ferme şi moi din plastic într-un miez activ. Greutatea
corpului este ghidată şi susţinută de zonele ferme ale
miezului, în timp ce zonele sensibile ale piciorului sunt
protejate cu perniţe. De asemenea, ErgoPad work dispune
de un strat superior EVA de înaltă calitate şi de un înveliş
textil, fiind recomandat persoanelor care stau în picioare
sau umblă mult în timpul serviciului.
Caracteristici
• Patru arcuri flexibile sub articulaţiile
metatarsofalangeene suportă partea anterioară a
piciorului în fazele de călcâi ridicat / degete ridicate.
• Zonele funcţionale ferme şi moi sunt îmbinate fără
cusături.
• Tamponul moale metatarsal susţine arcada transversală
a piciorului şi împreună cu stratul superior de EVA
reduce efortul piciorului anterior.
• Perniţa moale din zona călcâiului absoarbe şocul în
timpul fazei de aterizare.
• Funcţia de susţinere a branţului poate fi individualizată
prin şlefuirea stabilizatorilor de sub arcada
longitudinală.
• Optimizează distribuţia greutăţii corporale
îmbunătăţind statica şi dinamica generală a corpului.
• Ortopedul / ortotistul are foarte puţin de lucrat la
ajustarea suportului, fiind posibilă şi termoformarea.
• Conformitatea ErgoPad work pentru pantofi de protecţie
a fost testată cu pantofi de protecţie Steitz Secura
conform DIN EN ISO 20345 şi 61340

număr articol

descriere

mărime stoc

310650500000

ErgoPad work

35–50

310600500000

ErgoPad work pentru pantofi de protecţie

35–49
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GloboTec® Patricia®

Pantofii business şi călcâiele înalte de obicei nu dispun
de spaţiu suficient pentru suporturi plantare. Totuşi, linia
de suporturi plantare GloboTec® Patricia® şi formele lor
variate oferă multe opţiuni pentru combaterea proactivă
a problemelor de picioare. Bucuraţi-vă de o viaţă zilnică
activă şi fără durere.
Caracteristici
• Blanc stabil turnat prin injectare
• Miez branţ din material termoformabil la 130 - 150 °C
• Miezul branţului este flexibil pentru o potrivire optimă
în pantofii dvs.
• Călcâi subţire
• Modele scurte sau lungi cu sau fără înveliş superior şi o
varietate mare de materiale pentru învelişul superior
• Uşor de şlefuit
• Uşor de lipit
• Gamă de mărimi de la 20 la 48

GloboTec® Soft

Suportul plantar GloboTec® Soft se adaptează flexibil
la mişcările pantofului, asigurând suportul confortabil
al arcadei plantare. Combinaţia materialelor de înaltă
calitate folosite pentru bază, strat superior şi înveliş ne
permite să vă oferim suporturi plantare pentru o gamă
largă de situaţii – de la suporturi de acomodare pentru
picioare artritice până la suporturi pentru sport.
Caracteristici
• O combinaţie de materiale ce absorb şocul, care
foloseşte “tehnica sandwich”
• Blancul branţului este oferit în densităţi diferite
(25°-50° shore A, toleranţa ± 10%) pentru diferite
greutăţi şi scopuri
• Termoformabil
• Blancul este prevăzut cu diferite straturi superioare şi
învelişuri cu sau fără armătură termoplastică pentru
picior

15

• Uşor de şlefuit
• Uşor de lipit
• Gamă de mărimi de la 20 la 48
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Soft Diabetes
Persoanele cu diabet zaharat pot suferi de sindromul
piciorului diabetic, care este caracterizat de prezenţa
deficienţelor senzoriale şi afectarea circulaţiei sanguine.
Picioarele sunt susceptibile la leziuni, infecţii şi ulcere
induse mecanic.
Distribuţia egală a greutăţii, căptuşeala pentru zonele
plantare expuse la presiune crescută şi suportul ortopedic
furnizat de Soft Diabetes reduce stresul asupra picioarelor
sensibile. De asemenea, util şi pentru diformităţile
reumatoide ale picioarelor.
Caracteristici
• Suport plantar pre-format, pre-şlefuit, cu armătură în
zona mijlocie a piciorului:
- Strat de bază Globomoll / Globelast (35°/45° Shore A,
termoformabil, grosime 3 mm)
- Strat laminat cu perniţă (Poron, Globofom, Globofit,
grosime 7,5 mm)
• Elementul integrat de susţinere creşte confortul,
stabilitatea, şi siguranţa
• Design-ul în straturi asigură distribuţia uniformă a
greutăţii şi a presiunii
• Este disponibilă şi o versiune nelipită (stratul de
amortizare este separat de stratul de bază)

număr articol

descriere

mărime stoc

323800500000

Soft Diabetes

35–48

323800500440

Soft Diabetes, strat superior separat

35–48

16
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ErgoMove

Pantofii ErgoMove sunt parte a unui concept complet,
care este întregit de suporturi ortopedice individuale
şi ciorapi speciali. Acest concept perfect coordonat
satisface optim cerinţele unui picior sensibil. Pantofii
ErgoMove combină fără compromisuri proprietăţile
funcţionale şi designul durabil.
Caracteristici
• Potrivit pentru folosire zilnică şi recreaţie pentru
oameni care prezintă afecţiuni la picior (de exemplu
diformităţi reumatoide la picior sau sindromul
piciorului diabetic (clasele de risc 0 şi 2))
• Confortabil şi elegant
• Se ajustează uşor la suporturi plantare adiţionale
pentru pantofi ortopedici
• Mărime generoasă, căptuşeli fără cusături (material
textil durabil) şi branţ prefabricat ce poate fi scos
• Căptuşire fără cusătură, cu perniţe
• Limbă căptuşită în totalitate, margini superioare
căptuşite
• Partea de sus confecţionată din piele de viţel calitate
premium
• Fără margini în jurul vârfului pentru degete
• Talpă PU foarte uşoară
• Marginea din spate a călcâiului este laminată şi mărită
• Pentru femei: 9 modele diferite (pantof scund, gheată),
cu şnur sau închizătoare Velcro, de la mărimea 36 la
mărimea 42
• Pentru bărbaţi: 7 modele diferite (pantof scund,
gheată), cu şnur sau închizătoare Velcro, de la
mărimea 40 la mărimea 48

17
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SilversoftTM
ciorapi pentru diabetici cu picioare sensibile
Garantăm că aceşti ciorapi asigură plăcerea de a fi purtaţi
şi se ajustează perfect fără a lăsa urme de strângere,
datorită:

• Secţiunii degetelor din material superior , care este
modelată anatomic
• Ţesăturii micro pluş din zona călcâiului, a tălpii şi a
degetelor
• Benzii moi din zona superioară
• Partea anterioară, flexibilă protejează degetele
• Culori disponibile: gri deschis, gri, negru
• Material: 98% bumbac, 2% Lycra

număr articol

descriere

mărime stoc

37815003700100

gri deschis

35–37

37815004000100

gri deschis

38–40

37815004300100

gri deschis

41–43

37815003700400

gri

35–37

37815004000400

gri

38–40

37815004300400

gri

41–43

37815004600400

gri

44–46

37815004900400

gri

47–49

37815004300300

negru

41–43

37815004600300

negru

44–46

37815004900300

negru

47–49
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GloboConcept®

GloboConcept® este o familie de produse care oferă
oamenilor cu afecţiuni ale picioarelor (artrită, diabet,
edeme) soluţii terapeutice şi profilactice în domeniul
pantofilor, ciorapilor şi al suporturilor plantare.
Caracteristici
• Înălţime fiziologică a tocului
• Talpa PU uşoară, care nu alunecă
• Forma specială a călcâiului asigură stabilitatea părţii
posterioare a piciorului
• Partea anterioară, flexibilă protejează degetele
• Spaţiu suficient pentru partea anterioară a piciorului şi
zona degetelor
• Parte superioară din piele de viţel fină şi de cea mai
înaltă calitate
• Căptuşeală antibacteriană moale, care respiră
• Poate fi folosit cu suporturi plantare individuale
datorită branţului care se poate scoate
• Limba căptuşită protejează partea superioară a
piciorului
• Disponibili ca sandale şi papuci
Femei: mărime 36–43
Bărbaţi: mărime 39–47
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SUPORTURI PLANTARE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE
SUPORTURI ACTIVE ŞI ORTEZE
CIORAPI COMPRESIVI MEDICINALI
TEHNOLOGIE DE MĂSURARE

Aveţi ceva întrebări? Vă rugăm să ne contactaţi:
Bauerfeind AG
Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
Phone +49 (0) 36628-66-10 00
Fax
+49 (0) 36628-66-19 99
E-mail info@bauerfeind.com

România
Ortomed Import SRL
Medical Plaza
Str. Republicii 65-67
400489 Cluj Napoca
Tel. +40/264/446006
Fax. +40/264/596611
Mail. contact@ortomed-import.ro

Motion is Life: www.bauerfeind.com
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