
    
1. Supinacje i pronacje
Osadzenie pięty, inaczej supinacja piętowa oraz osadzenie pięty i wsparcie łuku 
podłużnego, czyli supinacja łuku podłużnego. Stosowana często przy stopach  
płasko-koślawych, koślawości kolan oraz stępu. Korekcja w środku buta lub  
w podeszwie (w zależności od wysokości podwyższenia):

•	 Klin	od	strony	zewnętrznej - pronacja. Stosowana często przy wadzie szpotawości 
pięt i kolan. Wysokość podwyższenia według zalecenia.

•	 Supinacja	łuku	podłużnego	- podparcie pod łukiem podłużnym na 1/3 szerokości  
i długości buta. Wysokość podwyższenia według zalecenia.  

•	 Supinacja	tyłostopia - podniesienie wewnętrznej części podeszwy na 1/3 szerokości  
i długości buta, pod piętą. Wysokość podniesienia według zalecenia. Jeśli jest  
w środku buta ma wygląd podkowy. Dzięki temu pięta umiejscowiona jest  
w korytku i nie jest spychana do zewnętrznej krawędzi buta.  

 

•	 Pronacja	tyłostopia - podniesienie wzewnętrznej części podeszwy na 1/3 szerokości  
i długości buta, pod piętą. Wysokość podniesienia według zalecenia. Jeśli jest w środku 
buta ma wygląd podkowy. Dzięki temu pięta umiejscowiona jest w korytku i nie jest 
spychana do zewnętrznej krawędzi buta.  

•	 Klin	od	strony	wewnętrznej - supinacja (w środku buta lub w podeszwie)  
stosowany często przy koślawości kolan. Wysokość podwyższenia według zalecenia. 
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KOREKCJA OBUWIA MARKI AURELKA

1.	Wkładka	korytkowa	

2.	Wkładka	supinująca	łuk	podłużny	i	tyłostopie

3.	Wkładka	supinująca	tyłostopie	

4.	Podpiętki	(1cm	i	2cm)	

5.	Ostrogi	piętowe

WKłADKI	KOREKCYJNE

Producent: 
P.P.H. “EL-BUT” S.C. 
06-500 Mława 
ul. Instalatorów 2 
Tel./Fax +48 (23) 655-13-86 
mobile: +48 509-455-856
e-mail: info@aurelka.pl
www.aurelka.pl



    
2.	Obcasa	Thomasa

    
3.	Pelota	stosowana	często	przy	płaskostopiu	poprzecznym				 
				(korekcja	w	środku	buta)

•	 Standardowy obcas Thomasa  

•	 Supinacja obcasa Thomasa (podwyższenie według zalecenia) 
               

•	 Pronacja odwróconego obcasa Thomasa (podwyższenie według zalecenia) 

•	 Odwrócony obcas Thomasa 
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4. Obcasy i podeszwy

5. Antywarus - forma prosta (symetryczna) i odwiedzeniowa (antywarus) 
- stosowane w przypadku stopy końsko-szpotawej, stopy przywiedzionej 
oraz przy chodzie „gołębim”. Korekcja charakteryzuje się przedłużeniem zakładki 
od strony przyśrodkowej, do głowy pierwszej kości śródstopia, od strony  
zewnętrznej w zależności od potrzeby. Cholewka ma kształ prosty nie  
„nerkowaty” przy obuwiu otwartym zmniejszony jest otwór przy palcach. 

6.	Usztywnienie	gorsetowe	 -	 stosowane często przy wiotkości mięśni stopy, 
wiotkości stawów  oraz przy porażeniu mózgowym. Korekcja ta polega na bar-
dzo wysokim i mocnym usztywnieniu buta. Usztywnienie może być zrobione na 
dwa sposoby -usztywnienie piętowe i usztywnienie przednie

7.	 Korekcja	 przy	 skrótach	 kończyn	 -	 korekcja wykonywana w środku buta  
(do 0,5 cm) lub w podeszwie. Możliwe wykonanie przekolebania.

8.	Różne	rozmiary	butów	np.: lewy 25, prawy 26

9.	Możliwość	zwężenia	i	poszerzenia	obuwia

10.	Inne	korekcje	(konsultowane z producentem tel. 509-455-856)

WSZELKIE KOREKCJE W OBUWIU MARKI AURELKA,
WYKONYWANE SĄ WYŁĄCZNIE WEDŁUG ZALECENIA LEKARZA

Obcas prosty Obcas negatywny Obcas pozytywny Podeszwa trapez Podeszwa z przekolebaniem


