
Magyar termék

           szupinált gyermeklábbelik
gyermekorvosok ajánlásával.

egészséges gyermekcipők
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izmai, szalagjai túlfeszüljenek. Fontos igyelemmel kísérni a láb függőleges 
tengelyének a lábszárhoz viszonyított helyzetét. Figyelmeztető jel, 
ha a boka láthatóan befelé dől. A szakszerűen kialakított cipő, 
úgynevezett szupináló (lásd 5.oldal), speciális sarokkal a lábszár 
középvonalában tartja a sarkat és a bokát, ezáltal megelőzi a belső boka 
bedőlését. Szakorvosok javaslatai alapján a szupinálásnak 
aa cipőn kívül kell megjelennie, nem a cipő talpába építve. 
A szupináló cipő sarka belső oldalon magasabb, ék alakú, 
így alátámasztja a láb sarokrészének belső élét. A rugalmas talp 
pedig követi  a láb lépéskor kívánatos átgördülését. 
Ha a gyermekcipő nem megfelelő, mutatja, hogy fájdalomérzet 
jelentkezik, a gyermek gyakran leveti cipőjét vagy felkéredzkedik. 
Ezeket a problémákat segít megoldani a        gyermekcipő.

alapján készülő, napjainkban 
kapható SALUS gyermekcipők számos 
olyan tulajdonsággal rendelkeznek, 
melyek lehetővé teszik a gyermekek 
lábának egészséges fejlődését. 
AA lábtő stabilitását segíti elő a 
párnázott, erős kéreg, amelynek 
magassága megakadályozza, hogy a 
sarok környéki csontok ízületei, 

Az első SALUS gyermekcipő az 1990-es években készült el. Magyarországon 
a SALUS gyártott először szupinált gyermekcipőket. Rengeteg fejlesztésen 
keresztül menve, az ország egyik legkedveltebb egészséges 
gyermekcipőjévé vált. A SALUS igyekezett mindig a legújabb elvek szerint 
elkészíteni a cipőket. A számos innováció azokon a visszajelzéseken 
alapszik, melyeket neves ortopéd orvosok, valamint a SALUS cipőket hordó 
ggyermekek szülei adtak. A 25 év összes tapasztalata 

 A                  gyermekcipők története
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Ezért nagyon fontos a rendszeres 
lábtorna és a mezítláb járás természetes, 
ingert keltő talajon.  A láb akkor fejlődik 
harmonikusan és egészségesen, ha 
aa gyermek egészen kicsi korban inkább 
mezítláb a szönyegen - nem sík terepen - 
mint cipőben jár. A szülőktől 
nagy körültekintést igényel 
a gyermek első cipőjének kiválasztása, 
majd később a láb fejlődésével 
összhangban lévő cipő megvásárlása. 

A gyermek lába születéskor puha, járásra nem alkalmas csontszilárdsággal, 
kialakulatlan ízületekkel, rugalmatlan hosszanti és keresztboltozatokkal, 
fejletlen izomzattal rendelkezik. Amikor a gyermek feláll, 
gondoskodni kell arról, hogy a láb fejlődése a felnőtt egészséges láb, 
csont, ízület és izomzat irányába történjen. Természetes reakció 
a stabilitásra való törekvésnek megfelelően, hogy a gyermek a belső 
talpélen,talpélen, azt terhelve lépeget. A láb erősödésével kialakulnak a hosszanti 
boltozatok ívei. Ez jól látható a lábujjhegyre emelkedő gyermeklábon, illetve 
a talpi zsírpárnák csökkenésén, boltozat jellegű átalakulásán. A jól 
kiválasztott cipő könnyű, rugalmas, támaszt és tornáztat.

Hogyan is fejlődik a gyermekek lába?
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A Flexi talp kifejlesztésénél fontos szempont volt, 
hogy megfelelő rugalmasságú és könnyű talpat 
hozzunk létre, úgy, hogy a szupináció jótékony 
hatását ne befolyásolja a kialakítás. A kopásállóság 
szempontjait figyelembe véve lett megtervezve a talp 
redőzete, mely egyben a stabil talp gördülést is 
biztosítja. Cipőinknél a talppal kapcsolódó orrfelhajtás 
segítisegíti a cipők orránnak megvédését. 

Flexi talp

Magyar termék

Kizárólag természetes 
anyagokból készült, így 
kényelmes viseletet és 
szellőzést nyújt 

a gyermekláb számára.

A                  lábbelik tulajdonságai
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A                   gyerekcipő kialakításának köszönhetően 
elegendő teret biztosít a gyermek lábujjainak.

A                  gyerekcipő javasolt:
Gyermek és felnőttkori ortopédiai eltérések 
megelőzésére (lúdtalp, lábtengely eltérésekből adódó 
boka-térd-csípő-gerinc betegségek) valamint minden 
bedőlő bokát eredményező veleszületett vagy szerzett 
állapotokban és betegségeknél (gyermekkori lúdtalp, 
bizonyosbizonyos sarokcsont eltérések, lábtengely eltérések.) 

Nem javasolt a                  cipő használata: 
A dongaláb vagy annak enyhébb formáit okozó 
lábfejeltérések eseteiben.

A        cipő megoldás azok számára, akik a gyengébb tartású átlagos 
gyermekcipőnél egészségesebb lábbelit szeretnének gyermekük számára. A 
megfelelő lábbeli könnyű, rugalmas, támaszt és tornáztat. A lábtő 
stabilitását segíti a párnázott, erős kéreg, amelynek támasztó hatása 
megakadályozza, hogy a sarok környéki csontok ízületei, izmai, szalagjai 
túlfeszüljenek. Fontos igyelemmel kísérni a láb függőleges tengelyének a 
lábszárhoz viszonyított helyzetét. Jó és ideális, ha a lábszár és a sarok 
tengelyetengelye párhuzamosan helyezkedik el. Figyelmeztető, ha a boka láthatóan 
befelé dől. A szakszerűen kialakított cipő, ún. szupináló – speciális sarokkal 
– a lábszár középvonalában tartja a sarkat és a bokát, valamint megelőzi a 
boka bedőlését. A szupináló cipő sarka belső oldalon magasabb, ék alakú, 
így alátámasztja a láb sarok részének belső élét. A rugalmas talp pedig 
követi a láb lépéskor kívánatos átgördülését.

A szupináció
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Flexi F-50
méretek: 18-35

F-50
méretek: 18-35

Két csatos, egy tépőzáras modellek
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Flexi Flo-911
méretek: 18-35

Flo-911
méretek: 18-35

A katalógus képei a lábbeli bemutatására készültek. A valóságban a teljes színpaletta szélesebb, ezért alapszíneiben 
és díszítésében a lábbelik eltérhetnek a katalógusban szereplőktől.
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Flexi Flo-07
méretek: 18-35

Flo-07
méretek: 18-30
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A keskeny kialakítású   szandálok az átlagnál vékonyabb bokájú és/vagy 
keskenyebb lábfejű  gyermekek számára készültek. A boka körfogat 2-3 milliméterrel tér el 
a hagyományos      szandálok körfogatától, ezáltal stabil tartást biztosít, jól illeszkedik 
a vékonyabb bokához. Ez azért is fontos, hogy a szupináltság megfelelően kifejthesse 
jótékony hatását.  Az állítható  két csat pedig úgy lett pozícionálva és méretezve, hogy a keskeny lábfejhez 
való illeszkedés is kényelmes viseletet és biztonságérzetet nyújtson a gyermeknek.   

Keskeny kialakítású szandál

Prémium Keskeny 
Flo-07

méretek: 18-30
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Flo-801
méretek: 18-35

Zárt orrú szandál

Flo-106
méretek: 18-30

Egy csatos, egy tépőzáras modell
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Flexi F-90
méretek: 18-35

Orrfelhajtással!

F-90
méretek: 18-35

Gyermekcipők
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Flexi Flo-810
méretek: 18-35

Orrfelhajtással!

Flo-810
méretek: 18-30
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A keskeny kialakítású   cipők az átlagnál vékonyabb bokájú és/vagy 
keskenyebb lábfejű  gyermekek számára készültek. A boka körfogat 2-3 milliméterrel tér el 
a hagyományos    cipők körfogatától, ezáltal stabil tartást biztosít, jól illeszkedik 
a vékonyabb bokához. Ez azért is fontos, hogy a szupináltság megfelelően kifejthesse 
jótékony hatását.  A lábfej rész pedig úgy lett kialakítva, hogy a a lábujjaknak elég teret biztosítson 
és a keskeny lábfej számára is kényelmes viseletet nyújtson.    

Keskeny kialakítású cipő

Prémium Keskeny 
Flo-810

méretek: 18-30
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Flo-902
méretek: 31-35

Flo-115
méretek: 18-30
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Flo-901
méretek: 31-35

Flexi Flo-910
méretek: 18-35

Orrfelhajtással!

Flo-910
méretek: 18-30

Bélelt gyermekcipők



                  Orthopedtechnika Kft.
1117 Budapest, Dombóvári út 1.

Gyártó és forgalmazó:

További információk és aktualitások:
www.salusgyerekcipo.hu
www.salus-gyerekcipo.com

Kmet cipő
1118 Budapest, Rétköz utca 12.
Telefon: +36 1 246 8034

                 Orthopedtechnika
1117 Budapest, Dombóvári út 1.
Telefon: +36 1 204 3938
www.salusweb.hu

           Gyógyászati segédeszköz áruház
           kis- és nagykereskedés
2040 Budaörs, Építők útja 2-4.
Telefon: +36 1 206 7900
www.salusgyogypont.hu
www.facebook.com/salusgyogypont

Elérhetőségek:


