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APRAŠYMAS / DESCRIPTION MATO VNT. / 

UNIT

03_0101*             

36-46

MASTER - feet insoles for people suffering from pain caused by significantly overloaded forefeet, they increase the comfort of using 

shoes. The insoles recommended for people with longitudinal and transverse flatfoot. Metatarsal arch supports have beneficial 

effect on the spread of pressure in the front part of the foot. They support the longitudinal and transverse arches of the foot. The 

insoles are made of flexible arch supports, latex foam with active carbon to effectively absorb unpleasant smells and sheep leather, 

which has beneficial hygienic properties to absorb sweat easily.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MASTER-vidpadžiai naudojami esant pėdų skausmams ,dėl didelio pėdos priekiui tenkančio krūvio.Užtikrina patogų avalynės 

dėvėjimą, padidina vaiščiojimo komfortą. Vidpadžiai rekomenduojami žmonėms su išilgine ir skersine plokščiapadyste. Dėka skliauto 

palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai pagaminti iš lanksčių skliauto atramų, latekso putų su aktyviąja 

anglimi, kuri  efektyviai sugeria nemalonius kvapus, ir avių odos, kuri turi puikią higieninę savybę - lenvai sugerti prakaitą.

por.

03_0102*             

35-46

RELAX -insoles for people with longitudinal and transverse flatfoot. They support the longitudinal arch. Thanks to the use of arch 

supports, they have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. They amortise your feet and 

significantly reduce microshocks appearing when the heel touches hard surfaces. They are especially recommended for people who 

often stand or walk at work.The insoles are made of shaped material, latex foam with active carbon and sheep leather.                                                                                                                                                                                                                                           

RELAX - Įdėklai, žmonėms su išilgine ar skersine plokščiapadyste. Jie palaiko išilginį skliautą. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado 

dalyje puikiai plinta slėgis. Jie amortizuoja kojas ir žymiai sumažina mikrošoką, kuris atsiranda kai kojos kulnas liečia kietą paviršių. 

Jie ypač rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai yra pagaminti iš formios medžiagos, latekso putų su 

aktyviąja anglimi ir avių odos.

por.

03_0112*             

35-46

RELAX  SHOCK  ABSORBER - insoles which prevent the longitudinal and transverse arches from falling. They allow for even spread of 

body weight on feet. Arch supports have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. The insoles 

effectively absorb microshocks thus protecting joints and bones in your legs. They prevent impediments in the ligament-muscle 

area. They eliminate feet fatigue. They are recommended for people who often stand or walk at work. The insoles are made of 

adjustable foam padded with microfiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

RELAX  SHOCK  ABSORBER -vidpadžiai, kurie neleidžia formuotis išilginei ar skersinei plokščiapadystei. Jie paskirsto kūno svorį ant 

kojų. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai efektyviai minkština vaikščiojimą , taip apsaugo 

nuo sąnarių ir kaulų skausmo. Jie neleidžia pažeisti raiščių raumenų srityje. Jie pašalina kojų nuovargį. Yra rekomenduojami 

žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš putų paminkštinimo su mikropluoštu.

por.

03_0111*             

35-46

RELAX  SHOCK  ABSORBER PECARI -insoles which prevent the longitudinal and transverse arches from falling. Arch supports have 

beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. Thanks to the use of a foam material, the insoles are soft 

and comfortable. They absorb microshocks and decrease the risk of impediments in the ligament-joint-muscle area. They 

significantly eliminate feet fatigue. They are recommended for people who often stand or walk at work. The insoles are made of 

adjustable foam and sheep leather.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

RELAX  SHOCK  ABSORBER PECARI - vidpadžiai, kurie neleidžia formuotis išilginei ar skersinei plokščiapadystei. Jie paskirsto kūno 

svorį ant kojų. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai efektyviai minkština vaikščiojimą , taip 

apsaugo nuo sąnarių ir kaulų skausmo. Jie neleidžia pažeisti raiščių raumenų srityje. Jie pašalina kojų nuovargį. Yra rekomenduojami 

žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš putų ir odos.

por.

03_0121*             

35-46

ALU-TECH RELAX - insoles which prevent the longitudinal and transverse arches from falling. They support the longitudinal arch. 

Thanks to the use of arch supports, they have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. They amortise 

your feet and significantly reduce microshocks appearing when the heel touches hard surfaces. They are especially recommended 

for people who often stand or walk at work. Alu Tech Relax insoles are made of shaped material, warm wool, insulating aluminium 

foil and latex foam with active carbon to absorb unpleasant smells. With good warming and protective properties, the insoles keeps 

your feet warm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ALU-TECH RELAX -vidpadžiai, kurie neledžia formuotis išlginei ar skersinei plokščiapadystei. Jie palaiko išilginį skliautą. Dėka skliauto 

palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Jie amortizuoja kojas ir žymiai sumažina mikrošoką, kuris atsiranda kai kojos 

kulnas liečia kietą paviršių. Jie ypač rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Alu Tech Relax vidpadžiai yra pagaminti 

iš formios medžiagos, šiltos vilnos, izoliacinės aliuminio folijos ir latekso putų su aktyvia anglimi, kuri sugeria nemalonius kvapus. 

Pasižymi geromis šiltinimo savybėmis, todėl jūsų kojos išliks šiltos.

por.
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03_0122*        

36-46

 The insoles are designed for people with flat feet. They use foot longitudinal arch support and a metatarsal support which 

preferably varies the distribution of pressure on the metatarsal heads. At the back part there is a element cushioning micro shocks, 

created during heel strike a hard surfaces while walking.

Insoles consist of the following layers: the terrycloth bamboo fibers, latex foam with activated charcoal, with crystals of potassium 

alum and profiled material. Bamboo fiber and natural potassium alum inhibit the proliferation of pathogenic fungi and bacteria. The 

outer material which is directly in contact with the foot, absorbs sweat, ensuring freshness and hygiene of your feet on every day 

basis. Latex foam layer provides a soft feel, increasing comfort while walking.

Recommended for people with sensitive and rheumatoid feet, athletes and both, performing both standing or require the intensive 

walking activity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bamboo & Alum relax- įdėklai skirti žmonėms turintiems plokščiapadystę.Jie palaiko išilginį pėdos skliautą,tai pakeičia slėgio 

pasiskirstymą pėdoje.Galinėje dalyje yra paminkštintas elementas, kuris puikiai amortizuoja ir apsaugo nuo smūgių kulną ant kieto 

paviršiaus.Įdėklas sudarytas iš šių sluoksnių: Kilpinio bambuko sluoksnio,porolono su aktyviąją anglimi,kalio kvarco kristalų ir 

profiliuoto audinio.Bambuko pluoštas ir natūralus kalio alūnas apsaugo nuo grybelių ir patogeninių bakterijų plitimo.Išorinis audinys 

tiesioginio kontakto su koja metu sugeria prakaitą, užtikrina higieną ir kojų šviežumą kiekvieną dieną.Latekso putų sluoksnis suteikia 

minkštumo jausmą ir komfortą vaikštant.

por.

03_0126*            

36-46

The insoles influence longitudinal and transverse flat feet. They support the longitudinal arch. Thanks to using metatarsal pad, they 

favourably alter the plantar pressure distribution on the front part of the foot. They act as shock absorbers, significantly reducing 

micro-shocks, generated when a heel strikes on a hard surface.Relax Limited-The insoles influence longitudinal and transverse flat 

feet. They support the longitudinal arch. Thanks to using metatarsal pad, they favourably alter the plantar pressure distribution on 

the front part of the foot. They act as shock absorbers, significantly reducing micro-shocks, generated when a heel strikes on a hard 

surface.                                                      RELAX  LIMITED_Įdėklai, žmonėms su išilgine ar skersine plokščiapadyste. Jie palaiko išilginį 

skliautą. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Jie amortizuoja kojas ir žymiai sumažina mikrošoką, 

kuris atsiranda kai kojos kulnas liečia kietą paviršių. Jie ypač rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai yra 

pagaminti iš formios medžiagos, latekso putų su aktyviąja anglimi ir avių odos.  

por.

03_0125* 

35/36_37/38_ 

39/40_41/42_ 

43/44

Insoles for flat feet elongated, reduced longitudinal vault, tarsus valgus, pains in the heel or around the heads II, III and IV 

metatarsal. RELAX-GEL insoles absorb sweat secreted by the foot and eliminate unpleasant odor formed during decomposition of 

sweat by bacteria. Correcting element supports the longitudinal arch of the foot and increases the stability of the foot rickety 

medium walk. The gel insert placed in the heel, partially absorbs micro shakes formed in the first stage of performing step - during 

the heel strike. "Panel" gel located in the forefoot isolates the head of the metatarsal bones of the hard ground.                                                                                                                                                                                  

Relax gel-įdėklai skirti žmonėms su išilgine ploksčiapadyste,apsaugo nuo skausmo pėdoje ir kulne.Įdėklai puikiai sugeria prakaitą 

išskiriamą pėdos ir pašalina kvapą susidariusį per prakaito skilimo bakterijas.Koregavimo elementas palaiko išilginį pėdos skliautą ir 

padidina pėdos stabilumą su kiekvienu žingsniu.Gėlinis intarpas kuris randasi įdėklo kulno dalyje,sugeria mikrošoką tenkantį kulnui 

vaikštant.

por.

03_0104* 

35/36_37/38_   

39/40_41/42_   

43/44_45/46

ANATOMIX - comfortable shoe insoles for people with longitudinal flatfoot to support the longitudinal arch. A soft foam layer 

makes wearing the insoles more comfortable. They are recommended for people who have sensitive feet, pregnant women and 

persons who often stand or walk at work. The insoles are made of latex foam and sheep leather to absorb sweat easily.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ANATOMIX - patogus batų vidpadžiai žmonėms su išilgine plokščiapadyste .Skirti remti išilginį skliautą. .Minkštas putų sluoksnis 

suteikia didesnį vidpadžių dėvėjimo komfortą. Jie yra rekomenduojami žmonėms, kurių jautrios kojos, nėščioms moteris ir asmenis, 

kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš latekso putų ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą. 

por.

03_0123*             

36-46

Inserts for individuals with forefoot overload disease, Morton disease, hollow feet and metatarsal pain. Cushion the metatarsal 

heads contact with the ground, relieve heads II, III and IV of the metatarsal bones, counteract the falling of metatarsal bone heads, 

lengthen the time of fingers contact with the ground, counteract the formation of deformed fingers 2,3,4, prevent the formation of 

a convex forefoot, reduce pain around the metatarsal bone heads.

The inserts are made from natural leather with pecari finish, bovine split covering the metatarsal pellet and layers of latex foam.                                                                                                                                                                                                                                                                  

ALLEVIA - vidpadžiai gerai amortizuoja čiurnos kaulo sąnario kontaktą su žeme, mažina II,III ir IV čiurnos kaulų sąnarių skausmą 

vaikštant.Nuima čiurnos skersinių raumenų įtampą,padidina pirštų sąlytį su žeme laiką,apsaugo nuo plaktukinių pirštų 

formavimosi.Mažina išgaubtos  pėdos  formavimąsi priekinėje pėdos dalyje.

por.
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03_0103*             

35-42

BALLET -insoles dedicated for people with transverse flatfoot. The arch support relieves feet pain caused by significant forefeet 

overload. The foam padding in the front part of the insole makes you feel soft and comfortable when walking and decreases the 

risk of calluses and corns being formed on the sole. The insoles are made of latex foam and sheep leather, which has beneficial 

hygienic properties to absorb sweat easily and eliminate the feeling of damp feet. The insoles may be used with pumps.                                                                                                                                                                                                       

BALLET - vidpadžiai, skirti žmonėms su skersine plokščiapadyste. Skliauto parama mažina kojų skausmą, kurį sukelia didelė 

priešakinės apkrova. Putų paminkštinimas priekinėje vidpadžio dalyje leidžia jaustis minkštai ir patogiai, vaikščiojimas sumažina ir 

nuospaudų riziką. Vidpadžiai pagaminti iš latekso putų ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą  ir lengvai pašalina kojų drėgmę. 

Vidpadžiai gali būti naudojami ir bateliuose.

por.

03_0105*             

36-46

CARMEN - insoles recommended for people with longitudinal and transverse flatfoot. They support the longitudinal arch and, 

thanks to the use of metatarsal arch supports, disburden heads of metatarsal bones. The insoles stabilise the proper position of the 

foot against the shin axis, thus minimising the risk of the heel being twisted to sides. Recommended for pregnant women, people 

with sensitive feet and those who often stand or walk at work. The insoles are made of appropriately shaped material and sheep 

leather to absorb sweat easily.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CARMEN - vidpadžiai rekomenduojami žmonėms su išilgine ir skersine plokščiapadyste. Jie palaiko išilginį skliautą ir, dėka pėdos 

skliauto atramos sumažinama  našta pėdoms. Vidpadžiai stabilizuoja deramą blauzdos poziciją, taip mažina riziką pasitemti koją.  

Rekomenduojama nėščioms moterims, žmonėms, turintiems jautrias pėdas ir tiems, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai 

pagaminti iš formios medžiagos ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą.

por.

03_0107*          

35-42

BALLERIN - insoles dedicated for people with transverse flatfoot. They have beneficial effect on the spread of pressure in the front 

part of the sole. Metatarsal arch supports relieve feet pain caused by significant forefeet overload. The insoles decrease the risk of 

calluses and corns being formed on the sole. They are made of flexible arch supports, texon with anti-slide and reinforcing 

properties, and sheep leather, which has beneficial hygienic properties and easily absorbs feet sweat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BALLERIN - vidpadžiai, skirti žmonėms su skersine plokščiapadyste. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta 

slėgis. Pėdos skliauto palaikymas sumažina kojų skausmą, kurį sukelia didelė priešakinės perkrova. Vidpadžiai sumažina nuospaudų 

formavimosi riziką. Jie yra pagaminti iš lanksčios skliauto atramos, teksono, kuris sumažina slydimą, ir avių odos, kuri puikiai sugeria 

prakaitą.

por.

03_0108*             

35-42

FLAMENCO - insoles dedicated for people with longitudinal and transverse flatfoot. They support the longitudinal arch of the foot. 

Metatarsal arch supports have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the foot. The insole is made of three 

layers: sheep leather with perfect hygienic properties, a latex element and texon with anti-slide and reinforcing properties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FLAMENCO - vidpadžiai, skirti žmonėms su išilgine ar skersine plokščiapadyste. Jie palaiko išilginį kojų skliautą. Dėka skliauto 

palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai yra pagaminti iš trijų sluoksnių: avies odos, kuri puikiai sugeria 

prakaitą, latekso elemento ir teksono, kuris sumažina slydimą.

por.

03_0106*             

35-46

BOLERO- insoles which prevent the longitudinal and transverse arches from falling. They support the longitudinal arch and have 

beneficial effect on the spread of pressure on the front sole. They amortise your feet and significantly reduce microshocks 

appearing when the heel touches hard surfaces. They are especially recommended for people who often stand or walk at work. The 

insoles are made of shaped material and sheep leather to absorb sweat easily.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

BOLERO- vidpadžiai, kurie trukdo išilginės ir skersinės plokščiapadystes formavmuisi. Jie palaiko išilginį skliautą. Dėka skliauto 

palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Jie amortizuoja kojas ir žymiai sumažina mikrošoką, kuris atsiranda kai kulnas 

liečia kietą paviršių. Jie ypač rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš formios medžiagos ir 

avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą.

por.

Page 3 of 10



03_0307*             

S_M_L               

0,5-3,00 cm               

(1 pora/1 pair) 

03_0311* 

S_M_L               

0,5-3,00 cm               

(1 vnt./1 unit)

TOPMED - wedge makes you look taller without the need to use high-heeled shoes. It also allows to level out uneven limbs by 

raising the shorter leg’s heel and metatarsus.  It was made of korfant, a special material with increased durability, and sheep 

leather.  2 pieces (1 pair) in a package.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TOPMED - pleištas leidžia jums atrodyti aukštesniu be būtinybės naudoti aukštakulnius batelius.  Jie taip pat leidžia išlyginti nelygias 

galūnes didinant trumpesnės kojos kulną ir padą. Jis pagamintas iš specialios medžiagos, kurios padidintas patvarumas, ir avių odos. 

2 vnt (1 pora) pakuotėje.

por.

03_0201*  

35/36_37/38_   

39/40_41/42

RESTMED - semi insoles with metatarsal arch supports which have beneficial effect on the spread of pressure in the area of heads 

of metatarsal bones. They disburden painful places connected with transversal flatfoot. Additional latex foam levels off the contact 

with hard surfaces and makes you feel soft. Particularly recommended for people with sensitive feet, persons who often stand or 

walk at work and pregnant women.                                                                                                                                                                                                                                                                       

RESTMED - pusiniai vidpadžiai su pėdos skliauto atrama, dėka kurios puikiai plinta slėgis padikaulio dalyje. Jie atpalaiduoja 

skausmingas vietas, susijusias su skersine plokščiapadyste. Latekso putos sumažina kontaktą su kietu paviršiumi, taip leidžia jaustis 

minkštai. Ypač rekomenduojamas žmonėms, turintiems jautrias pėdas, asmenims, kurie daug stovi ar vaikšto, ir nėščioms moterims. 

por.

03_0305* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

MEDIX - a wedge to support the longitudinal arch of the foot. It raises the longitudinal arch and thus improves the spread of load. 

Recommended for people with sensitive feet and slight longitudinal flatfoot, people who often stand or walk at work and pregnant 

women. The wedge is made of sheep leather and a special material called moosgummi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MEDIX - p leištas, skirtas remti išilginį kojų skliautą. Jis iškelia išilginį skliautą ir tokiu būdu pagerina atramos pasiskirtymą. 

Rekomenduojamas žmonėms, turintiems jautrias pėdas ar nedidelę išilginę plokščiapadystę, žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto, ir 

nėščioms moterims. Pleištas pagamintas iš avių odos ir specialios medžiagos, vadinamos moosgummi .

por.

03_0302* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

HEELMED - heel cups recommended in case forming and already existing calcaneal spurs. Once the dot is removed, the cut forms a 

safe area in which the painful spur is protected against the pressure from the hard surface of the shoe, this guarantees comfortable 

walking.  The heel cups are made of sheep leather and latex foam.                                                                                                                                                                                                                                                    

HEELMED - įdėklai pagaminti iš natūralios avies odos ir latekso putos.Turi išimamą įdėklą ir klijuojamą fiksatorių.Mažina diskomfortą 

ir apsaugo nuo smūgių vaiksčiojimo metu,esant centriniam pėdos sukietėjimui.

por.

03_0309* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

HEELMED+ - heel cups recommended in case forming and already existing calcaneal spurs. Once the dot is removed, the cut forms a 

safe area in which the painful spur is protected against the pressure from the hard surface of the shoe, this guarantees comfortable 

walking.  The heel cups are made of sheep leather and latex foam.                                                                                                                                                                                                        

HEELMED+ -  įdėklai pagaminti iš natūralios avies odos ir latekso putos.Turi išimamą įdėklą ir klijuojamą fiksatorių.Mažina 

diskomfortą ir apsaugo nuo smūgių vaiksčiojimo metu,esant centriniam pėdos sukietėjimui.

por.
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03_0301* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

CORRECT - heel cups which help adjust the position of the foot in case metatarsus valgus and metatarsus varus. They prevent 

excessive wear of shoe heels and twisting of shoes. The cups are made of sheep leather and a special material called moosgummi.      

CORRECT- įdėklai pagaminti iš natūralios odos ir profiliuoto sintetinio audinio. Įdėklai reguliuoja pėdos stabilumą,tuo atveju jeigu 

yra pėdos iškrypimas,apsaugo nuo avalynės kulno nunešiojimo ir  iškrypimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

por.

03_0310* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

CORRECT+  - heel cups which adjust the position of the foot in case metatarsus valgus and metatarsus varus. Using Correct+ 

prevents excessive wear of shoe heels and twisting of shoes. The cups are made of delicate latex foam covered with sheep leather 

and a special material called moosgummi . The foam increases the comfort of walking and gently amortises microshocks.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CORRECT+ - Įdėklai pagaminti iš natūralios odos ir profiliuotos sintetinės medžiagos ir anglies latekso putų. Reguliuoja pėdos 

stabilumą avalynėje, amortizuoja,  o taip pat apsaugo užkulnį nuo nusidevėjimo.

por.

03_0304* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

FIX MED - heel cups recommended for supporting and stabilising the proper position of the foot against the shin axis. Made of 

shaped moosgummi  material and sheep leather to absorb sweat easily.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

FIX MED - kulno padeliai, rekomenduojami palaikyti ir stabilizuoti deramą blauzdos ašies poziciją. Pagaminti iš profiliuotos sintetinės 

medžiagos ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą.

por.

03_0303* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

AIRFLEX - the heel cups amortise your feet and significantly reduce microshocks appearing when walking on hard surfaces. They 

pad the heel area of the shoe and adjust the foot height in shoes. This makes walking in fully covered shoes much more 

comfortable.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AIRFLEX - kulno padeliai amortizuojantys  kojas ir mažinantys mikrošoką, kuris atsiranda vaikščiojant kietu paviršiumi. Jie dedami po 

kulnu ir reguliuoja pėdų aukštį batuose. Tai leidžia vaikščiojant jausti komfortą.

por.

03_0306* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

T-MED - an arch support which has beneficial effect on the spread of pressure in the forefoot. It decreases the risk of calluses and 

corns being formed on the sole.  It is recommended for people with transverse flatfoot. It is made of flexible latex foam covered 

with goat leather.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

T-MED - skliauto parama, dėka kurios priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Ji sumažina nuospaudų formavimosi riziką,nuima 

skausmą.  Ji rekomenduojama žmonėms, turintiems skersinę plokščiapadystę. Ji yra pagaminta iš lanksčių latekso putų, padengtų 

avies oda.

por.
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03_0308* 

35/37_38/40_        

41/43_44/46

DROPMED -  a metatarsal arch support which has beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the foot sole. It 

relieves afflictions caused by transversal flatfoot. It is made of flexible latex foam covered with goat leather.                                                                                                                                                                                                                                                                  

DROPMED - pėdos skliauto parama, dėka kurios priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Ji mažina skausmą, kurias sukelia 

skersinė plokščiapadystė. Ji yra pagaminta iš lanksčių latekso putų, padengtų avies  oda. 

por.

05_0407* 

35/36_37/38_        

39/40_41/42_         

43/44_45/46

MEDIALIST - gel insoles which absorb microshocks and reduce pressure thus relieving tired and painful feet. Perfect solution in case 

of pain in the forefoot area, in heels as well as muscles in lower limb joints and tendons. They also bring relief to people suffering 

from diabetes. They ensure a massage effect thus stimulating blood circulation. Thanks to their channel-shaped finish in the heel 

area, they are also recommended for people with lateral calcaneal spur. They are appropriate for misshapen feet. They have silicon 

elements under the heel and the metatarsus to make walking more comfortable. The insoles may be washed with water and 

neutral soap. They need powdering with talc after wash. The insoles must be placed with the even surface directed down. The 

insoles are made of special polymeric gel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MEDIALIST - įdėklai  pagaminti iš polimerinio gelio, kurį sudaro išskirtinis mišinys iš visiškai netoksiškų polimerų ir gydomųjų savybių 

turinčių aliejų. Gelyje esantys aliejai palaipsniui išsiskiria ir minkština odą bei daro ją elastingesnę, taip apsaugodami skaudamas 

vietas. Gelis turi priešbakterinį bei hipoalerginį poveikį ir spartina odos gijimą, ypač esant randams ir nušutimui. Gelinius produktus 

oda gerai toleruoja. Ypač naudingi ortopedijoje, reabilitacijoje ir sporto medicinoje, kadangi amortizuoja krūvį įvairiose pėdos 

vietose. Juos galima plauti vandeniu ir neutraliu muilu. Po to apibarstyti talku. Įdėklai dedami į batus lygiąja puse į apačią. 

por.

05_0422*      

35/36_37/38_  

39/40_41/42_ 

43/44_45/46

Incredibly thin and extremely flexible gel insoles Velvet gel, made from gentle fabric and resilient gel. The use of gel heel pad, which 

amortises bumps and impacts, lowers the pressure and minimises the strain of the heels while walking. They are perfect for 

everyday use, as they enhance the comfort of wearing shoes and soothe the pain and tiredness of the feet. A special layer of glue at 

the bottom layer prevents the insole from moving inside the shoe. Designed for multiple use, they can be washed with water and 

soup.                                                                                                                                                                              VELVET GEL – labai plonas ir 

lankstus  gelinis įdėklas,pagamintas iš minkšto audinio ir elastingo gelio. Kulno dalyje esantis gelis,puikiai amortizuoja,apsaugo nuo 

smūgių ir vibracijos vaikštant.Idealiai tinka kasdieniniam naudojimui,gerina komfortą,sumažina avalynės susidėvėjimą, skausmą ir 

nuovargį kojose.Ypatingas, lipnus sluoksnis neleidžia judėti įdėklui avalynėje.Daugkartinio naudojimo,galima plauti su muilu 

vandenyje.

por.

05_0423*      

37/38_39/40_  

41/42_43/44_  

45/46

Gel and comfortable insoles, made from both gentle fabric that absorbs sweat and flexible, incredibly soft gel. The use of gel 

metatarsal pad beneficially changes the pressure distribution on the plantar side of the front part of the foot, while the inset on the 

heel, of a bubble structure, gently massages the feet while walking. The insoles perfectly amortise any impacts that occur while the 

foot touches the ground. They improve the comfort of walking and soothe the pain of tired and aching feet. Designed for multiple 

use, they can be washed with water and soup.                                                                                                                                        SOLVEO 

GEL – geliniai labai patogūs įdėklai,pagaminti iš minkštos prakaitą sugeriančios medžiagos ir elastingo,minkšto gelio.Gelio sluoksnis 

puikiai pasiskirsto,priklausomai nuo slėgio pasiskirstymo nuo priekinės dalies iki kulno.Iškilę ovalūs burbuliukai puikiai masažuoja 

vaikštant. Puikiai amortizouja ir sugeria smūgius,pagerina komfortą vaikštant,nuima skausmą ir nuramina pavargusias ir 

maudžiančias kojas.Daugkartinio naudojimo,galima skalbti su muilu vandenyje.

por.

05_0427* 

35/36_37/38_        

39/40_41/42_         

43/44_45/46

ACTIVE GEL - gel insoles are recommended to people with painful feet, deformities and afflictions such as transverse and 

longitudinal flatfoot as well as painful calluses on the sole. They also recommended to pregnant women, people who often stand or 

walk at work and sportsmen. They absorb shocks and prevent transposing them onto lower limbs and the spine thus helping to 

relieve joints pain. Thanks to the exceptionally soft gel and the possibility to wash the insoles with water and soap, they can also be 

used by people suffering from diabetes.                                                                                                                                                                                                                                                                              

ACTIVE GEL - gelio vidpadžiai,rekomenduojami žmonėms turinteims skausmingas kojas, deformacijų ir negalavimų, pavyzdžiui 

skersinę ir išilginę  ploksčiapadystę, skausmingų nuospaudų ant padų.Patariama naudoti nėsčioms moterims, žmonėms kurie daug  

stovi ar vaikšto ir sportininkams, bei žmonėms sergantiems cukriniu diabetu.Vidpadžiai sugeria smūgius ir neleidžia jų perkelti ant 

apatinių galūnių , malšina stuburo skausmą.Dėka itin minkšto gėlio,vidpadžius galima plauti muilu.

por.
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05_0411* 

35/39_40/46

RELAXUS PLIUS - insoles which relieve pain caused by the impact of hard surface, prevent pain in the feet as well as in the lower 

part of the spine. They absorb shocks. The insoles are covered by a soft material which makes wearing them more comfortable. 

There are two sizes: for women and for men, for the user to cut out an appropriate size. A size template may also be found on the 

bottom side of the insole. The foot should fit the material tightly. The insoles may be washed with water and soap.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RELAXUS PLIUS - įdėklai malšina skausmą, atsiradusį dėl didelio pėdos pagrindui tenkančio spaudimo, apsaugo nuo pado ir apatinės 

stuburo dalies skausmo. Amortizuoja smūgius. Įdėklai padengti švelnia medžiaga, suteikiančia didesnį jų naudojimo komfortą. Pėda 

turi tvirtai priglusti prie medžiagos. Yra dviejų dydžių: L ir M, kuriuos reikia apkirpti iki tinkamo dydžio. 

por.

05_0421* 

35/36_37/38_        

39/40_41/42_         

43/44_45/46

MEDIALIST + - insoles which absorb microshocks and reduce pressure thus relieving tired and painful feet. Perfect solution in case 

of painful heels, muscles, joints and tendons. Thanks to their channel-shaped finish in the heel area, they are also recommended for 

people with lateral calcaneal spur. The insoles may be washed with water and neutral soap. They need powdering with talc after 

wash. The insoles must be placed with the even surface directed down.                                                                                                                  

MEDIALIST + - įdėklai  pagaminti iš polimerinio gelio, kurį sudaro išskirtinis mišinys iš visiškai netoksiškų polimerų ir gydomųjų 

savybių turinčių aliejų. Gelyje esantys aliejai palaipsniui išsiskiria ir minkština odą bei daro ją elastingesnę, taip apsaugodami 

skaudamas vietas. Gelis turi priešbakterinį bei hipoalerginį poveikį ir spartina odos gijimą, ypač esant randams ir nušutimui. Gelinius 

produktus oda gerai toleruoja. Ypač naudingi ortopedijoje, reabilitacijoje ir sporto medicinoje, kadangi amortizuoja krūvį įvairiose 

pėdos vietose. Juos galima plauti vandeniu ir neutraliu muilu. Po to apibarstyti talku. Įdėklai dedami į batus lygiąja puse į apačią. 

por.

05_0409* 

S_M_L

FOCUS - heel cups which absorb microshocks thus bringing relief to tired and overloaded feet as well as in case of pain in the heel 

area. Recommended to people suffering from diabetes and those who have problems with blood circulation. A soft, silicon pad 

under the heel makes walking more comfortable and relieves pain due to calcaneal spur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

FOCUS - kulnų padeliai  amortizuoja smūgius, suteikia palengvėjimą pavargusioms pėdoms ir malšina sąnarių bei kulnų skausmus. 

Tinka asmenims, sergantiems diabetu ir turintiems kraujotakos sutrikimų. Silikoninis elementas po kulnu suteikia didesnį 

vaikščiojimo komfortą ir malšina skausmą esant kaulinei užkulnio išaugai. 

por.

05_0410* 

35/39_40/46

SMART - gel heel cups which evenly distribute pressure on heels and protect them against the impact of hard surface. They alleviate 

the body weight pressure affecting ligaments and joints. Their ergonomic shape and softness ensure greater comfort of walking. 

Thanks to the “collar” around the heel, they are also recommended for people with lateral calcaneal spur. The heel cups may be 

washed with water and soap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SMART - gelinės kulnų pagalvėlės tolygiai paskirsto pėdoms tenkantį krūvį ir žymiai sumažina stuburo įtampą. Taip pat švelnina 

raiščių ir sąnarių įtampą. Ergonomiška pagalvėlių forma ir jų minkštumas užtikrina didesnį vaikščiojimo komfortą. Neslystanti 

pagalvėlių apačia puikiai išlaiko kulnus taisyklingoje padėtyje. 

por.

05_0424* 

universal

METAMED - a gel arch support which has beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. Insoles 

recommended for people with transverse flatfoot. May be reused. May be washed with water and soap. 2 pieces in a package.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

METAMED - gelinė skliauto parama. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai  

rekomenduojami žmonėms su skersine plokščiapadyste. Gali būti pakartotinai naudojami. Galima plauti vandeniu ir muilu. 2 vnt 

pakuotėje.

por.
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05_0402   

S_M_L

CORECTUS - a gel toe wedge to adjust the position of hallux valgus. It prevents painful consequences of continuous friction and 

pressure on toes. Prevents toes from overlapping. May be used to separate toes. 1 piece in a package.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CORECTUS – silikoninis pirštų plėtiklis. Apsaugo nuo pėdų didžiųjų pirštų deformacijos,trinties ir nuospaudų skausmo,išlaiko 

taisyklingą pirštų padėtį .Neleidžia pirštams užeiti vieniems ant kitų.Dedamas tarp pirmo ir antro kojų pirštų.

vnt.

05_0403 S_M_L

SEPARATOR –  a toe wedge made of gel to separate misshaped and overlapping toes. It protects them from friction and pressure. It 

brings relief in case of pain and corns between toes. It maintains proper positioning of toes in shoes. It is useful in case of nail 

problems and during postoperative treatment. 2 pieces in a package.                                                                                                                                                               

SEPARATOR – pusmėnulio formos gelio tarpupirštis, atskiriantis išriestus ir į vidų pakrypusius kojų pirštus. Apsaugo pirštus nuo 

trinties ir tarpupirščių nuospaudų, sumažina skausmą. Užtikrina teisingą pirštų padėtį batuose. Padeda sureguliuoti pirštų padėtį 

esant nagų problemoms,rekomenduojamas kaip reabilitacinė priemonė po pėdos operacijų. 

por.

05_0405            

LEFT/RIGHT 

S_M_L

SUPPORT - a soft gel support which brings quick relief in case of pain cause by hammer and clawed toes. It relieves forefoot pain, in 

particular caused by deforming toes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SUPPORT – atrama plaktukiniams pirštams, sumažina trintį,spaudimą bei užpildo erdvę po deformuotais kojų pirštais. Mažina 

priekinės pėdos dalies ir pirštų skausmus, atsiradusius dėl jų sulenkimo.

vnt.

05_0404 

universal

MEDICUS – a soft gel protective cover for the metatarsophalangeal articulation and the head of first metatarsal bone. It protects 

painful area in hallux valgus from the pressure of high shoes and injuries caused while walking. The cover adjust anatomically to the 

foot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MEDICUS – pėdos didžiojo piršto sąnario apsauga. Apsaugo pėdos didžiojo piršto sąnarį nuo trinties. Idealiai tinka esant pėdos 

pirmojo piršto iškrypimui. Amortizuoja šoninius smūgius ir saugo nuo šoninių mikrotraumų. Taip pat saugo skausmingus odos 

pakitimus nuo trynimo. Apmovas prisitaiko anatomiškai.

vnt.

05_0406 

universal

PROMED - a soft, gel metatarsal pad. Protects heads of metatarsal bones against the impact of hard surfaces. Prevents the 

formation of calluses and corns in areas which are overloaded while walking. Allows for relieving pain and irritation in the protected 

area of the foot. The pad’s rigs massage the foot thus preventing skin callusing. 2 pieces in a package.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROMED – pado padelis su įdėklu. Saugo padą ir pado pagrindą. Neleidžia susidaryti nuospaudoms ir sukietėjimams. Mažina 

skausmą ir sudirgimą apsaugotoje pėdos srityje. Padelio žiedai masažuoja pėdą, taip apsaugodami nuo odos kietėjimo.

vnt.
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05_0438*

MEDICUS BAND - įtvaras skirtas pėdoms su didžiojo piršto sąnario atauga (halux valgus).Gėlinis įdėklas įtvaro viduje apsaugo 

sąnario ataugą nuo trinties su avalyne,tokiu būdu užkerta kelią skausmui vaikštant ir neleidžia padidėti sąnario ataugai.Pagamintas 

iš specialios medžiagos,kuri puikiai prisitaiko prie pėdos formos.Įtvaras užima mažą erdvę bato viduje.Naudojimo būdas: įtvarą 

reikia uždėti taip.kad gėlio įdėklas būtų ant sąnario ataugos.Rekomenduojama skalbti rankomis su neutraliu muilu.

vnt.

05_0440*

The correction camera of hallux valgus setting. Use the device during sleep or rest, preferably in a lying position.                                                                                                                                                         

HALLUX CORECTUS - pėdos piršto korekcijos  įtvaras,turi būti naudojamas miego ar poilsio metu,pageidaujama gulimoje padėtyje. 

Naudojimo būdas: uždėkite įtvarą ant pirmojo kojos piršto ir saugiai ptitvirtinkite su dirželiu.Įtvaro elementas turi būti tarp pirmo ir 

antro pirštų.Įtvarą reikia plauti šiltu vandeniu su natūraliu muilu ir džiovinti kambario temperatūroje,toli nuo dirbtinių šilumos 

šaltinių.Prieš perkant įtvarą,pirma reikia jį išbandyti ar  tinka Jūsų kojoms.Jeigu panaudojus įtvarą atsiranda nepageidaujamas 

poveikis (pvz. skausmas),tada reikia nustoti naudoti įtvarą ir kreiptis pas gydytoją.Negalima naudoti Įtvaro vaikštant.

vnt.

05_0441*     

universal

Ring and separator toes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DUOSAFE-žiedas ir pirštų separatorius neutralizuoja negalavimus susijusius su Halux kodais,jis padės koreguoti didžiojo kojos piršto 

nukrypimą, bei sudarys apsaugą nuo pūslių susidarymo dėl nepatogios avalynės.Žiedas rekomenduojamas tiems,pas ka formuojasi 

nuospaudos tarp pirštų.Jo naudojimas atkuria teisingą kojos pirštų nustatymą,švelniai atskiria nuo kiekvieno piršto,sumąžina 

skausmo formavimąsi ir trintį.Dousafe pagamintas iš labai minkšto,praturtinto gelio, kuris švelinai atskiria deformuotus pirštus.

vnt.

05_0426 S_M

PROTEC TUBE  - a tube-shaped protection for toes, made of very flexible polymeric gel. Helps to avoid hammer toes. Covers 

overlapping toes. It protects them from friction and injuries. Significantly decreases pressure on toes caused by wearing shoes.  

May be cut to the length according to individual needs.                                                                                                                                                                                           

PROTEC TUBE - elastinė apsauga pirštams su polimeriniu geliu. Neleidžia kojos pirštui lankstytis. Apsaugo pirštus nuo trinties ir 

nuospaudų. Suteikia minkštą pirštų atskirimą vieną nuo kito, lygina rando plotą. Naudojimas: atpjauti reikiamo ilgio juostelę ir 

uždėti ant piršto.

vnt.

03_0116*             

18-35

ORTICA - thanks to the anatomical shape, the insoles support the longitudinal arch of the foot and stabilise proper position of the 

child’s heel in shoes. They adjust the flat and misshapen foot. They prevent knock knees. The insole is made of a foam material, 

which amortises microshocks appearing during walking, and sheep leather, which has beneficial hygienic properties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ORTICA -anatominės formos dėka,vidpadis remia išilginį kojos skliautą ir stabilizuoja teisingą vaiko kulno poziciją batuose. Jie 

pritaikyti plokščioms ir iškrypusioms pėdoms. Vidpadžiai apsaugo kelius nuo mikro smūgių. Pagaminti iš putų paminkštintos 

medžiagos, kuri gerai amortizuoja ir apsaugo nuo mikro šoko vaikštant,  ir avių odos, kuri turi puikias higienines savybes.

por.
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03_0118* 

23/24_25/26_        

27/28_29/30_        

31/32_33/34

ANATOMIX - prophylactic insoles for children. The insoles are made of latex foam and sheep leather, which has beneficial hygienic 

properties and easily absorbs sweat.                                                                                                                                                                                                                                                  

ANATOMIX - profilaktiniai vidpadžiai vaikams. Vidpadžiai pagaminti iš latekso putų ir avių odos, kuri lengvai sugeria prakaitą.
por.

03_0119*             

23-34

RELAX KIDS -  insoles support the longitudinal arch. They amortise your feet and significantly reduce microshocks appearing when 

the foot touches hard surfaces. The insoles are made of shaped material, latex foam with active carbon and sheep leather.                                                                                                                                                                                                            

RELAX KIDS -vidpadžiai, skirti remti išilginį skliautą. Jie amortizuoja kojas ir mažina mikrošoką, kuris atsiranda dėl vaikščiojimo kietu 

paviršiumi. Vidpadžiai pagaminti iš formios medžiagos, latekso putų su aktyvia anglimi ir avių odos.

por.

03_0124 *           

21/22_23/24_     

25/26_27/28_       

29/30_31/32_       

33/34

APOYO KIDS are flat foot insoles for children and adolescents. Support of the longitudinal foot arch with an element ensuring heel 

supination. The insoles are intended for boots. The back of the shoes should be strengthened with a flexible fold which will support 

the proper heel position against the lower leg axis. If the insoles get wet with sweat, remove them from the shoes and dry at room 

temperature, away from heat sources.                                                                                                                                                                          

APOYO KIDS- profilaktiški įdėklai vaikams ir jaunimui,skirti pilnapadėms  pėdoms.Įdėklai turi būti naudojami batelių tipo 

avalynėje.Galinė bato dalis turi būti sutvirtinta su tampriu įdėklu,kuris padeda išlaikyti kulną tinkamoje padėtyje į blauzdos ašį. 

Sudrėkusius įdėklus reikia išimti iš bato ir džiovinti kambario temperatūroje, kuo toliau nuo šilumos šaltinių.

por.
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