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VETENSKAPLIGT 
BELAGD  
ANVÄNDNING AV 
SKOINLÄGG

• 1,5 procent av befolkningen över 16 år drabbas varje år 
av akut hälsmärta

• 85 procent av besvären läker eller lindras med hjälp av 
konventionella åtgärder

 
• Vilken åtgärd som är effektivast har man inte undersökt

• ViscoSpot gav klart bäst resultat

• 95 procent var smärtfria efter en kort tid

• Billigast behandling tillsammans med gummihälkuddar

• Entydig rekommendation om inledande behandling vid 
akut hälsmärta tillsammans med fysioterapi

Viskoelastisk hälkudde från Bauerfeind har enligt en 
studie** visat sig vara den mest effektiva konventionella 
behandlingen av akuta hälsmärtor.

 * 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

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

höger / vänster 1 32 – 40 1 301720 2 000501

höger / vänster 2 41 – 47 1 301720 2 000502

höger 1 32 – 40 1 301720 2 000601

höger 2 41 – 47 1 301720 2 000602

vänster 1 32 – 40 1 301720 2 000701

vänster 2 41 – 47 1 301720 2 000702

Den mjukt inbäddande hälkudden ViscoSpot avlastar 
omedelbart vid hälsmärtor, särskilt vid hälsporre och vid 
hälsenebesvär. Den fungerar som en stötdämpare i skon 
och skyddar mot överbelastning vid varje steg. Tre zoner 
ger avlastning och hjälper till att fördela trycket jämnt. 
ViscoSpot hälkuddar är anatomiskt utformade, glider inte 
och kan användas i promenad-, sport- och arbetsskor.

EGENSKAPER
• Av högkvalitativt silikon
• Lätt att göra rent
• Sitter halksäkert under hälen

ViscoSpot®

SKOINLÄGG FÖR AVLASTNING AV HÄLEN


