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RELIEF CORE
TECHNOLOGY

Skoinlägg med Relief-Core-teknik från 
Bauerfeind har i en randomiserad, kontrollerad 
studie** som enda skoinlägg visat sig ge inte 
bara en extremt snabb (bild 1), utan också 
betydande smärtlindring (bild 2).  
Den anpassningsbara kärnan har, jämfört med 
den primärt dämpande hälkudden, fördelen 
att den effektivt ger stöd och avlastar fotens 
plantara struktur, och på så sätt motverkar de 
vanligaste orsakerna till hälsmärtor.

tunt skoinlägg av PU-skum
skoinlägg av mjukskum
ErgoPad redux heel
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Snabbast smärtlindring (bild 1)
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Bäst smärtlindring (bild 2)

Start 1:a veckan 2:a veckan 3:e veckan

VETENSKAPLIGT 
BELAGD  
ANVÄNDNING AV 
SKOINLÄGG
Viskoelastisk hälkudde från Bauerfeind  
har enligt en studie* visat sig vara den mest 
effektiva konventionella behandlingen av akuta 
hälsmärtor. 
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Jämförande behandling 2

silikonkuddar

Jämförande behandling 3

Jämförande behandling 1

Jämförande behandling 4

*    Pfeffer et al.: Foot & Ankle International / Vol.20,  
No. 4 / April 1999, Orthoses for proximal plantar fasciitis, 1999

**  Walther, Markus et al.: Effect of different orthotic  
concepts as first line treatment of plantar fasciitis.  
In: Foot and ankle surgery, Vol. 19, Nr. 2, June 2013, S. 103 – 107

SKOINLÄGG FÖR AVLASTNING AV HÄLEN

Det flexibla skoinlägget ErgoPad redux heel 2 minskar akut  
smärta i hälen och motarbetar orsaken till smärtan. Den anatomiska 
utskärningen i hälområdet avlastar skelettstrukturen vid gång. 
Solfjäderformen avlastar det inflammerade området runt plantarsenan. 
Det hudvänliga mjukskummet polyuretan ger också dämpning till fötterna 
vid gång, trots att materialet är tunt.

EGENSKAPER 
• Kärna av syntet med skålad häl och solfjäderform som avlastar 

hälen med högkvalitativt mjukskum av polyuretan
• PU-vaddering vid det ömmande, tryckkänsliga hälområdet
• Låg konstruktion

UTFÖRANDE
• Minimal bearbetning
• Lätt att slipa
• Tillskärning enligt den föreskrivna linjen ger en  

3/4- resp. en kortsulad variant
• Kan formas termoplastiskt  

(ugn 110 °C, ca 5 minuter)

ErgoPad® redux heel 2

1  Avlastar effektivt
  Den solfjäderformade strukturen i skoinläggets kärna tar 

bort trycket från det inflammerade hälområdet 

2  Väldämpad
  Det mjuka vadderingsmaterialet dämpar också stötarna 

mot hälen vid gång 

3  Stöd till fotvalvet
  Valvstödet riktar upp flacka fotvalv och åtgärdar på så sätt 

en av orsakerna till smärtan

4  Förbättrar hållningen 
  Skålformen riktar foten vid isättningen och  

främjar en biomekaniskt korrekt gång 

ÖVERDRAG PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

textil  
frost green

smal, lång, med 
PU-skum runt om

35 – 42 3 77540 5 00000**

textil  
antracit

bred, lång, med 
PU-skum runt om

38 – 48 3 77530 5 00000**

Anatomiskt utformad 
kärna – riktar in sig 
på och avlastar de 
ömma områdena vid 
hälsmärtor


