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Fötterna är kroppens bas. Ortopediska skoinlägg avlastar 
fötter, knä- och höftleder och ryggen samtidigt. De fungerar 
biomekaniskt och ger därigenom stöd till foten i dess  
naturliga funktion. 

Eftersom varje fot inte behöver samma typ av stöd har 
Bauerfeind flera olika modeller. På så sätt hittar alla ett 
passande skoinlägg.
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Weightflex-KÄRNAN

1  INLÄGGSKÄRNA MED VARIABEL STÖDKRAFT
 Beroende på individens fotstatus, målet med behandlingen och 

kroppsvikten, finns weightflex-inläggskärnan i varianterna soft, 
medium och strong.

 

SOFT STRONG

FLEXIBILITET
STABILITET

MEDIUM

2  GÅNGJÄRNSLEDER
 Skoinläggets kärna är böjbar både i framfoten och i hälen och 

passar därför olika grader av hälrundning.

3  INTEGRERAD ANATOMI
 Den främre delen i kärnområdet är anatomiskt utformad, vilket 

innebär att MTP-leden ligger fri. Kanterna är tunna runt om.

4  AVLASTNING GRUNDLED
 I den yttre kanten av skoinläggets kärna är basen för det 

femte mellanfotsbenet djupare lagd. Detta för att passa fotens 
biomekaniska egenskaper.

  Stöd för framfotens inåtvridning

 Vridpunkter för »weightflex-X»

  Stöttar det längsgående fotvalvet

LATERAL MEDIAL

PASSAR OLIKA KLACKHÖJDER
Ballerinaskor eller pumps – tack varje 
plastgångjärnet i framfots- och hälområdet 
passar skoinlägget utan problem olika 
klackhöjder, ända upp till 6 cm.

SKOINLÄGG FÖR PLATTA OCH HÖGA FOTVALV
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RESULTAT

Definition av passform mellan fot och sko
Hur väl skon passar foten beror på måtten på trampdynehöjd, medial 
trampdynelängd och hälbredd.  
Här visade det sig att skon passade 12 försökspersoner bra, men att 
den var något trång på 21 försökspersoner och något bred på  
16 personer.

Positiv effekt på bärkomforten 
I alla grupperna kände man tydligt av stödet under fotvalvet, 
oberoende av kärnans fasthet. Den största effekten fick man dock  
när passformen mellan foten och skon beskrevs som »trång». 

Med skoinlägget i skon upplevde försökspersonerna, med varje  
modell, att inläggets flexibilitet bara minskade något jämfört med 
neutraltillståndet. Inlägget ger stöd utan att det känns stelt eller 
obekvämt. I en sko med bra passform påverkar inte skoinlägget 
komforten negativt.

Förbättrat rörelsemönster
Vid en kinetisk analys studerade man rörelsemönstret mellan 
underbenet och foten, samt mellan främre och bakre delen av foten.

I svarsanalysen1 visade det sig att fotens totala rörelse med hjälp av 
skoinlägget minskade med 27 procent vid skoinläggssorten »soft»,  
med 34 procent vid skoinläggssorten »medium» och med 36 procent 
vid skoinläggssorten »strong».  
Om försökspersonerna upplever skoinläggen som i princip positiva kan 
dessa användas för att främja ett önskvärt rörelsemönster.
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ErgoPad Weightflex 2, kriteriet komfort
Jämförelse av komfort i gruppen med passformen »bra»

Svarsanalys: Bättre ledning av rörelsemönstret

1: positiv respondent: 
 försökspersonen reagerar enligt målsättningen 
 med skoinlägget; 
99: negativ respondent: 
 försökspersonen reagerar tvärtemot målsättningen 
 med skoinlägget; 
0: neutralt svar: 
 försökspersonen uppvisar ingen kliniskt relevant 

skillnad mellan tillstånd med skoinlägg och utan

ErgoPad Weightflex 2, kriteriet fotvalvsstöd
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ErgoPad® weightflex 2

1  Svarsanalysen genomfördes med syfte att identifiera en möjlig »överlappning» 
resp. »neutralisering» av resultaten genom medelvärdesjämförelsen 
(variansanalys).
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 WEIGHTFLEX®
TECHNOLOGY

EGENSKAPER
• Stabilt stöd vid lätt till utpräglad  

platt- och spretfot samt vid något höga fotvalv
• Kärna i tre olika fasthetsgrader (soft, medium, strong) omgiven 

av högkvalitativt mjukskum av polyuretan
• Ger stöd till fotens naturliga vridningsrörelser
• Stimulerar muskulaturen genom sensomotoriska punkter  

på PU-ytan
• Smal och bred kärna samt skoinläggskonturer 
• Goda dämpningsegenskaper trots låg konstruktion
• Kan anpassas till olika klackhöjder med hjälp av gångjärn i 

främre delen av kärnan, samt i hälen
• Försänkning av basen för femte metatarsalbenet

ErgoPad® weightflex 2

SMAL, LÅNG

ÖVERDRAG PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

textil frost green
soft, lång,  
med PU-skum runt om

35 – 42 3 76541 5 00000**

textil frost green
medium, lång,  
med PU-skum runt om

35 – 42 3 76542 5 00000**

textil frost green
strong, lång,  
med PU-skum runt om

35 – 42 3 76543 5 00000**

BRED, LÅNG

ÖVERDRAG PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

textil antracit
soft, lång,  
med PU-skum runt om

40 – 48 3 76531 5 00000**

textil antracit
medium, lång,  
med PU-skum runt om

40 – 48 3 76532 5 00000**

textil antracit
strong, lång,  
med PU-skum runt om

40 – 48 3 76533 5 00000**

Det ortopediska skoinlägget ErgoPad weightflex 2 är extra platt  
och flexibelt. De är därför optilamlt vid frekventa skobyten. 
Den innovativa utformningen av kärnan stöttar fotvalven och 
möjliggör fötternas naturliga stegavveckling. Kärnan är belagd 
med högkvalitativt mjukskum av polyuretan som, trots att den inte 
bygger mycket på höjden, har goda dämpningsegenskaper och ger 
dämpning till framfoten utan att orsaka trötthetskänsla.

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

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

(ugn 90 °C, ca 2 minuter) 

SKOINLÄGG FÖR PLATTA OCH HÖGA FOTVALV
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 WEIGHTFLEX®
TECHNOLOGY

EGENSKAPER
• Stabilt stöd vid lätt till utpräglad platt- och spretfot samt vid 

något höga fotvalv
• Kärna i tre olika fasthetsgrader (soft, medium, strong) 
• Stöder fotens naturliga vridningsrörelse
• Dämpande vadderingslager 
• Försänkning av basen för femte metatarsalbenet

ErgoPad® weightflex

Det ortopediska skoinlägget ErgoPad weightflex ger stöd till 
fotvalvet på ett behagligt sätt och är extra flexibelt. Tack vare att 
skoinlägget har en böjbar led i framfoten och i hälen kan det utan 
problem användas i platta skor eller skor med högre klackar.  
»weightflex-X» har kärnor med tre olika hårdheter, »soft», 
»medium» och »strong», som alla passar olika fottillstånd, 
behandlingsmål och kroppsvikt.

UTFÖRANDE
• Lätt att slipa (slipband, kornighet 60 – 100, 

ytutjämning på lamellskivan)
• Bra att limma (standardlim som används i 

verkstad)
• Fri positionering av pelott och 

ändringsmöjligheter vid olimmat ytlager

SKOINLÄGG FÖR PLATTA OCH HÖGA FOTVALV

 

BAS: BRED, LÖS 

ÖVERDRAG FODER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

– lång medium, lång 40 – 481 3 18532 5 78110**

– lång strong, lång 40 – 481 3 18533 5 78110**

BAS: SMAL, LÖS

ÖVERDRAG FODER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

– lång medium, lång 35 – 421 3 18542 5 78110**

– lång soft, lång 35 – 421 3 18541 5 78110**

 

1 ingen lagervara, längre leveranstid
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ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT FODER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

SOFT,  
SMAL

mikrofiber antracit – latexpelott lång lång 35 – 42 3 18541 5 74520**

mikrofiber antracit
PU-dämpning  
1,5 mm

latexpelott lång lång 35 – 42 3 18541 5 77430**

mikrofiber antracit –
latexpelott  
lös

lång
lång,  
öppen framtill

35 – 42 3 18541 5 78305**

mikrofiber antracit
PU-dämpning  
1,5 mm

latexpelott  
lös

lång
lång,  
öppen framtill

35 – 42 3 18541 5 78425**

MEDIUM,  
SMAL

fast nappa, perforerat 
1,0 – 1,25 mm

– latexpelott kort beige lång 35 – 42 3 18542 5 37410**

mild nappa  
1,5 mm

– latexpelott kort beige lång 35 – 42 3 18542 5 37520**

kalvläder, perforerat
Globofit  
beige 2 mm

latexpelott kort beige lång 35 – 42 3 18542 5 47210**

fast nappa, perforerat  
1,0 – 1,25 mm

–
latexpelott  
lös

kort beige
lång,  
öppen framtill

35 – 42 3 18542 5 57440**

Lai Porellina mörkblå,  
perforerad

– latexpelott lång lång 35 – 42 3 18542 5 74320**

mikrofiber antracit
PU-dämpning  
1,5 mm

latexpelott lång lång 35 – 42 3 18542 5 77430**

MEDIUM,  
BRED

fast nappa, perforerat 
1,0 – 1,25 mm

– latexpelott  kort beige lång 40 – 48 3 18532 5 37410**

mild nappa  
1,5 mm

– latexpelott  kort beige lång 40 – 48 3 18532 5 37520**

kalvläder, perforerat
Globofit 
beige 2 mm

latexpelott  kort beige lång 40 – 48 3 18532 5 47210**

fast nappa, perforerat 
1,0 – 1,25 mm

–
latexpelott  
lös

kort beige
lång,  
öppen framtill

40 – 48 3 18532 5 57440**

Lai Porellina mörkblå, 
perforerad

– latexpelott  lång lång 40 – 48 3 18532 5 74320**

mikrofiber antracit
PU-dämpning  
1,5 mm

latexpelott  lång lång 40 – 48 3 18532 5 77430**

STRONG,  
BRED

fast nappa, perforerat 
1,0 – 1,25 mm

– latexpelott  kort beige lång 40 – 48 3 18533 5 37410**

mild nappa 
1,5 mm

– latexpelott  kort beige lång 40 – 48 3 18533 5 37520**

kalvläder, perforerat
Globofit 
beige 2 mm

latexpelott  kort beige lång 40 – 48 3 18533 5 47210**

fast nappa, perforerat 
1,0 – 1,25 mm

–
latexpelott  
lös

kort beige
lång,  
öppen framtill

40 – 48 3 18533 5 57440**

Lai Porellina mörkblå,  
perforerad

– latexpelott  lång lång 40 – 48 3 18533 5 74320**

mikrofiber antracit
PU-dämpning  
1,5 mm

latexpelott lång lång 40 – 48 3 18533 5 77430**

soft,  
smal

medium,  
smal

medium,  
bred

strong,  
bred
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1  Lätt skålad häl

2  Mikrofiberöverdrag
 (Finns med och utan överdrag) 

3  Pelott
 Droppformad

4  Kärna 
  (Termoplastiskt formbar) Ger stöd till det längsgående 

fotvalvet och stabiliserar mellanfoten

5  Vadderingslager
  Av lätt, viskoelastiskt PU-material med hög 

återställningsförmåga (Memory-effekt); efter att det har 
använts går det tillbaka till ursprungstillståndet och dämpar 
fötterna lika mycket över hela den rekommenderade 
användningstiden

 

ÖVERDRAG PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber antracit komfortskoform, mycket mjuk, lång 35 – 48 3 79556 5 10001**

– komfortskoform, mycket mjuk, lång 35 – 48 3 79556 5 10000**

mikrofiber antracit bred, mjuk, lång 35 – 48 3 79534 5 10001**

– bred, mjuk, lång 35 – 48 3 79534 5 10000**

Skoinlägget ErgoPad Soft bäddar in foten mjukt 
och behagligt, och dämpar länge tack vare det 
egenutvecklade dämpningsmaterialet av polyuretan. 
Materialet är viskoelastiskt, vilket betyder att foten 
formar en mjuk bädd när man bär det. Extra fördelaktigt 
är återställningsegenskapen: Utan belastning återgår 
skummet till sin ursprungliga form. På så sätt 
garanterar skoinlägget en långvarig mjuk inbäddning 
och en kontinuerlig bärkomfort.

EGENSKAPER
• Extra lätt viskoelastiskt skum 
• Termoplastiskt formbar kärna som stöttar det 

längsgående fotvalvet
• Perfekt kombination av komfort och stabilisering
• Konformad kant som gör det lättare att anpassa det 

oformade inlägget efter skon
• Lätt och snabb att slipa tack vare strukturen på 

skoinläggets undersida
• Möjlighet att anpassa skoinlägget efter kundens behov  

(höjning av ytter- och innerkant, utjämning av 
benlängd, punktavlastning i framfoten)

UTFÖRANDE
• Slipning med band, (kornighet 40 – 100), ytutjämning 

på lamellskivan
• Vid bearbetning av varianten utan överdrag krävs 

det att man kompletterar med ett överdrag, t ex av 
mikrofiber eller läder

• Dämpningen förblir oförändrad utan att formas 
om, tack vare materialets förmåga att återgå till 
ursprungsform

• Bra att limma (standardlim som används i verkstad)
• Termoplastiskt formbar (varmluftspistol: upp till  

120 °C eller ugn: ca 90 °C, 5 min.)

ErgoPad® Soft

1
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Skoinläggen GloboTec Comfort passar mycket bra för personer  
som bär ortopediska skoinlägg för första gången. De ger stöd till 
platta eller lätt förhöjda fotvalv och får även plats i skor med ont 
om utrymme.

EGENSKAPER
• Delvis elastiskt grundinlägg
• Flexibla och mjuka kanter
• Låg konstruktion, utföranden med lång och kort sula
• Hög bärkomfort genom moderat stöd till fotvalven
• Utvalda modeller med stabiliserande halv hälskål

UTFÖRANDE
• Punktvis och komplett termoplastiskt formbar  

(varmluftspistol eller ugn, 110 °C, partiellt 20 – 30 s.,  
komplett ca 2 min)

• Lätt att slipa (slipband, kornighet 60 – 100,  
ytutjämning på lamellskivan)

• Bra att limma (standardlim som används i verkstad)

GloboTec® Comfort

SKOINLÄGG FÖR PLATTA OCH HÖGA FOTVALV

GloboTec Comfort Fotbollsinlägget (Sport)  

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber blå –
bred (herr), lång,  
lästform Davos 

35 – 48 3 12180 5 01401**

–
TECtop blå, perforerad  
2 mm (30° shore A)

bred (herr), lång,  
lästform Davos 

35 – 48 3 12180 5 22210**
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GloboTec Comfort Lange  

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
blå

– – lång, djup hälskål 20 – 441 3 12890 5 01401**

mikrofiber  
blå

– – lång, djup hälskål 35 – 48 3 12890 5 82047**

mikrofiber blå 
(djurspår)

– –
lång, djup hälskål, 
smal häl

20 – 441 3 12870 5 00000**

mikrofiber blå 
(djurspår)

TECmoll blå 2 mm  
(35° shore A)

–
lång, djup hälskål, 
bred häl

20 – 441 3 12880 5 00000**

GloboTec Comfort Pumps  

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
beige

–
smal (dam), lång,
högt längsvalv

35 – 442 3 12380 5 01400**

mikrofiber  
antracit

–
smal (dam), lång,
högt längsvalv

35 – 44 3 12380 5 01403**

mikrofiber  
blå

– medelbred, kort 35 – 48 3 12630 1 01401**

mikrofiber
antracit

– medelbred, kort 35 – 48 3 12630 1 01403**

GloboTec Comfort Trötta Fötter 

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
beige

Globofit beige 2 mm  
(12° shore A)

bred (herr), lång 35 – 48 3 12750 5 01400**

mikrofiber  
beige

Globofit beige 2 mm  
(12° shore A)

medelbred, lång 35 – 48 3 12730 5 01400**

mikrofiber  
beige

Globofit beige 2 mm  
(12° shore A)

smal (dam), lång 35 – 46 3 12740 5 01400**

1 dubbelstorlekar
2 ingen lagervara, längre leveranstid
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Upp till sjuårsåldern är det normalt för barn att ha en viss pronerande plattfot. 
Följande varianter, i synnerhet felställningar efter det sjunde levnadsåret,  
kan dock skada fötterna:

• Fotknölen lutar inåt och hälen skjuter utåt
• Fotvalvet flackar ut, så att en stor del av fotens  

yta har kontakt med marken
• X-benställning
• Snedgångna skor
• Smärtor i fötter, ben eller höfter

Skoinlägget GloboTec Junior för barn riktar upp hälbenet och korrigerar  
fotledens ställning. Detta påverkar även knä- och höftledernas samt  
ryggradens ställning.

EGENSKAPER
• Tunna material, utförande i 3/4 längd
• Passar de flesta barnskor
• Formsprutad kärna med ytlager
• Mycket tunna och flexibla kanter
• Hög, stabiliserande hälskål

UTFÖRANDE
• Minimal bearbetning, oftast krävs bara formpassning till skon
• Punktvis termoplastiskt formbar  

(varmluftspistol, 120 °C, 20 – 30 s)

Perfekt anpassad till foten – 
optimal passform för hälen

Mycket bekväm 
Tack vare det sköna  
överdragsmaterialet

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber blå TPE-vaddering –
3/4 längd,  
djup hälskål

22 – 401 3 10805 1 00000**

1 dubbelstorlekar

GloboTec® Junior

SKOINLÄGG FÖR BARNFÖTTER
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VÅRT MÅL: 
RÖRLIGA,  
STARKA FÖTTER

GloboTec Junior barnskoinlägg ger stöd  
och korrigerar fotställningen i skon.  
Som komplement hjälper vissa övningar till  
att långsiktigt stärka fotmuskulaturen.

Övningarna ska utföras regelbundet och  
kan integreras i vardagen på ett lekfullt sätt. 
Barn ska också springa mycket barfota –  
allra helst på naturliga underlag. 
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1

2

GRUNDINLÄGG AV MJUKSKUM Poron-Vepur-kombo / Aeroform / TECstrong 
(8° / 20° / 35° / 45° shore A) 

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

–
Poron-Vepur-kombo  
8 mm

–
lång,  
komfortskoform

35 – 50 3 80554 5 00000**

–
Poron-Vepur-kombo  
8 mm

–
lång,  
komfortskoform,  
lös yta

35 – 50 3 80554 5 00004**

1  Ytlager
  Det extra tjocka ytlagret 

av två lager högkvalitativt 
vadderingsmaterial ger 
en extra omfattande 
tryckfördelning, minskar 
belastningstoppar och ger 
en långvarig funktion

2  Bas/kärna
  EVA-lagret är hårdare och ger 

stöd till foten, särskilt till det 
längsgående valvet

Diabetikers fötter kräver en speciell typ av inlägg redan under tidiga 
stadier av sjukdomen. Det högdämpande skoinlägget av mjukskum 
ErgoPad® soft Diabetes skyddar fötterna med en bekväm, mjuk bädd 
och fördelar kroppsvikten över en större belastningsyta. Särskilt 
tryckkänsliga fötter skyddas på så sätt mot punktvis överbelastning  
och ges individuellt stöd.

EGENSKAPER
•  Lätt förarbetade skoinlägg med kärna i mellanfoten
 –  Aeroform / TECstrong load bearing layer  

(35° / 45° shore A, tjocklek 3 mm)
 –  Långsulat, tvålagers täcklager  

(Poron, Vepur, tjocklek 8 mm)
•  Sandwich-konstruktionen ger en optimerad vikt- och tryckfördelning
•  Finns också som olimmad version  

(bas- och vadderingslager levereras separat)
• Utan förformat tvärvalvsstöd

ViscoPed® / ViscoPed® S
Vid smärta i fotsulan (plantar trycksmärta), framfotsdeformiteter 
fördelar och minskar ViscoPed lokala belastningstoppar. 
De viskoelastiska skoinläggen dämpar belastningen på fot-, knä- och 
höftleder, samt på ryggraden, och verkar även smärtlindrande vid 
irritationer i hälen.

STORLEK SKOSTORLEK ARTIKELNUMMER

1 37 – 38 1 301730 1 000001

2 39 – 40 1 301730 1 000002

3 41 – 42 1 301730 1 000003

4 43 – 44 1 301730 1 000004

5 45 – 46 1 301730 1 000005

EGENSKAPER
•  Mjuk specialvaddering minskar belastningstoppar 
•  Passar vardags- och sportskor
•  Halkskyddande kontur

SKOINLÄGG FÖR KÄNSLIGA FÖTTER

ErgoPad® soft Diabetes
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Skoinlägget TRIactive heel bäddar in hälen och har en stötdämpande 
effekt vid hälsmärta och / eller hälsporre. Den speciella funktionsprincipen 
bygger på en vertikal placering av olika fasta material (PowerWave-teknik). 
I den mjuka gula zonen har man dessutom lagt in en Poron-stoppning, för 
att ge hälen en extra mjuk zon.

EGENSKAPER
• Avlastning av det känsliga hälområdet
• Vertikal konstruktion av materialområdet
• Patenterade, tredimensionella, fogar mellan  

materialen
• Ortopediskt stöd av fotvalvet
• Anpassningsbar efter alla fotproportioner och  

skoformer

UTFÖRANDE
• Lätt att slipa
• Bra att limma
• Punktvis termoplastiskt formbar
• Överdrag rekommenderas

TRIactive® heel

 

BETECKNING YTLAGER PELOTTRYCK UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

TRIactive heel
PowerWave heel
6 mm

lång, formbar 35 – 50 3 24600 5 00000**

SKOINLÄGG FÖR AVLASTNING AV HÄLEN
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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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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
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RELIEF CORE
TECHNOLOGY
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SKOINLÄGG FÖR AVLASTNING AV HÄLEN

ErgoPad® redux heel 2
Skoinlägget ErgoPad redux heel främjar effektivt 
behandlingen av hälsmärta / hälsporre. Detta ortopediska 
skoinlägget avlastar musklerna, senorna och ligamenten 
vid varje steg, vilket minskar smärtan under hälen. 
Samtidigt ges stöd till fotvalvet.

EGENSKAPER
• Kärna av syntet med skålad häl med solfjäderform som 

avlastar hälen
• Två lagers vaddering av det smärtande, tryckkänsliga 

hälområdet
•  Finns med limmat och olimmat ytlager

UTFÖRANDE
• Lätt att slipa (slipband, kornighet 60 – 100)
•  Bra att limma (standardlim)
•  Fri positionering av pelott och ändringsmöjligheter vid 

olimmad överbyggnad

1  Mikrofiberöverdrag
  Överdraget fungerar som bekväm kontaktyta 

mot foten 

2  Ytlager med PU-vaddering
  EVA-lagret är försett med ett droppformat 

fönster där PU-vadderingen sitter – så att 
hälbenet är extra mjukt inbäddat 

3  Syntetkärna
  Kärnan har en skålformad häl för ytterligare 

dämpning. Kärnans solfjäderform avlastar senan 
ytterligare.

4  Bottenlager 
  Bottenlagret ger en halksäker kontaktyta mot 

skon och har en ytterligare Globofit-vaddering 
i hälen 

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

LÖS ÖVERDEL 

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT BOTTENLAGER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
antracit

TECmoll silvergrå  
3 mm (35° Shore A)

latex lös Cordura-nylon
bred, lång,  
komfortskoform

38 – 48 3 12400 5 00440**

mikrofiber  
macchiato

TECmoll silvergrå  
3 mm (35° Shore A)

latex lös Cordura-nylon
smal, lång  
komfortskoform

35 – 42 3 12402 5 00440**

LIMMADE VARIANTER 

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT BOTTENLAGER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
antracit

TECmoll silvergrå 
3 mm (35° Shore A)

– Cordura-nylon bred, lång 38 – 48 3 12450 5 00000**

mikrofiber  
macchiato

TECmoll silvergrå 
3 mm (35° Shore A)

– Cordura-nylon smal, lång 35 – 42 3 12440 5 00000**

ErgoPad® redux heel
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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
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STORLEK SKOSTORLEK ARTIKELNUMMER

0 28 – 31 1 301702 2 000000

1 32 – 35 1 301702 2 000001

2 36 – 39 1 301702 2 000002

3 40 – 43 1 301702 2 000003

4 44 – 47 1 301702 2 000004

ViscoHeel®

Den mjukt inbäddande hälkudden ViscoHeel 
dämpar stötbelastning på fotled, knä och höft. 
Denna avlastning lindrar smärtor som har sitt 
ursprung ovanför och inte under hälen. Det är 
fallet vid t. ex. inflammerad hälsena, vid benutväxt, 
s. k. Haglunds häl, eller vid artros i knä och höft. 
Kudden skonar lederna och ryggraden, inklusive 
senor och ligament, vid varje steg.

EGENSKAPER
• Anatomisk form
• Passar perfekt i slutna skor
• Av högkvalitativt silikon
• Lätt att göra ren
• Sitter halksäkert under hälen

SKOINLÄGG FÖR AVLASTNING AV HÄLEN

ViscoBalance®

STORLEK SKOSTORLEK ARTIKELNUMMER

1 32 – 35 1 30174* 0 050001

2 36 – 39 1 30174* 0 050002

3 40 – 43 1 30174* 0 050003

4 44 – 47 1 30174* 0 050004

Om benen är olika långa leder snedställningen 
ofta till smärtor i hela kroppen. Hälkudden 
ViscoBalance jämnar ut skillnader när de läggs 
i slutna skor, och motverkar på så sätt skador 
på leder och ryggrad. Upphöjningen av hälen 
underlättar också vid besvär i hälsenan, eftersom 
det avlastar senfästet. Den mjuka vadderingen 
runt hälen minskar trycksmärtan.

EGENSKAPER
• Jämnar ut med tre, fem eller tio millimeter
•  Avlastar hälsenan
• Av högkvalitativt silikon
• Lätt att göra ren
• Sitter halksäkert under hälen

*1 = höjd 3 mm, *2 = höjd 5 mm, *3 = höjd 10 mm

Utjämnar olika benlängd  
och skonar på så sätt  

leder och ryggrad
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  WEIGHTFLEX®
TECHNOLOGY
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ErgoPad® ski & skate
Vid vintersport belastar sidledsrörelser och växlande 
tryckbelastning fötterna och lederna. Skoinlägget 
ErgoPad ski & skate är anpassat efter dessa krav. Inlägget 
omsluter hälen och stabiliserar fotleden. Sensomotoriska 
tryckpunkter ger snabbare muskelreaktioner.

Resultatet: Bättre kontroll och mindre  
trötthet vid vintersport.

1  Djupare hälskål
  Omsluter hälen och ger stöd vid  

rörelser i sidled

2  Sensomotoriska tryckpunkter
  Simulerar fotmuskulaturen för  

mer stabilitet i fotleden och ger snabbare  
muskelreaktioner

3  Tåkudde
  Sträcker ut de yttre tårna för en  

förbättrad kontaktyta för foten i skon och  
snabbare sidledsrörelser

4  Värmereglerande överdrag
 För bekvämt köldskydd

5  Weightflex-teknologi
 Stimmulerar fötternas naturliga rörlighet

ErgoPad® sports
Sportskoinlägg används för att förebygga och behandla smärtor hos 
idrottande patienter med t.ex. plattfot eller spretfot. Dessa skoinlägg minskar 
felbelastning och muskeltrötthet under aktivitet.
Inläggets weightflex-teknologi ger bättre stabilitet även vid idrotts specifika  
belastningar, utan att ge avkall på flexibiliteten.

BETECKNING PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

ErgoPad ski & skate lång 35 – 48 3 78500 5 00001**

SKOINLÄGG FÖR SPORT
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BETECKNING PELOTT UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

ErgoPad ball & racket lång 35 – 48 3 78500 5 00002**

ErgoPad run & walk lång 35 – 48 3 78500 5 00003**

ErgoPad® ball & racket
Skoinlägget ger fötterna bättre hållning vid de stopp- och 
vridrörelser som är typiska för boll och racketsporter. 
Hälskålen stabiliserar den bakre delen av foten och fotleden. 
Den lätta upphöjningen under de yttre tårna sträcker ut dem 
och utökar på så sätt kontaktytan mellan fot och sko, vilket ger 
mer och ökad sanbbhet.

Resultatet: Bättre hållning och rörlighet  
vid snabba stopp- och vridrörelser.

1  Djupare hälskål
  Omsluter hälen och stabiliserar fotleden vid  

snabba riktiningsförändringar

2  Sensomotoriska tryckpunkter
  Stimulerar fotmuskulaturen och förbättrar  

motoriken

3  Tåkudde
  Sträcker ut de yttre tårna och ger större  

kontaktyta för foten i skon

4  Överdrag i funktionsmaterial
 Verkar antibakteriellt och lukthämmande

5  Weightflex-teknologi
  Ger stöd till fötternas naturliga rörlighet  

vid isättningen

ErgoPad® run & walk
Skoinläggen för löpning och promenader riktar och stabiliserar 
fötterna i rörelse. De är vadderade i framfot och häl och 
dämpar effektivt kontinuerliga stötar vid sättning och frånskjut.

Resultatet: Bättre löpdynamik och effektiv  
dämpning av steget.

1  Vaddering i fram- och häl
  Dämpar vid sättning och  

vid frånskjut

2  Lätt skålad häl
 Riktar och stabiliserar foten i rörelse

3  Sensomotoriska tryckpunkter
  Stimulerar fotmuskulaturen för mer stabilitet  

i fotleden

4  Överdrag i funktionsmaterial
 Verkar antibakteriellt och lukthämmande

5  Weightflex-teknologi
  Ger stöd till fötternas naturliga rörlighet  

vid löpning

SKOINLÄGG FÖR SPORT

1
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ErgoPad® redux hallux 

De ortopediska skoinläggen ErgoPad redux hallux ger utmärkt stöd 
vid konventionell behandling av hallux limitus och hallux rigidus – 
rörelsebegränsning resp. stelhet i stortåns grundled. Skoinläggen ger snabb 
avlastning av det ömma området. Detta tack vare förstärkningen, som sitter 
rakt nedanför stortåns grundled och som löper mot fotens ytterdel för att ge 
framfoten en plan position.

EGENSKAPER
• Konstruerad för att begränsa smärtsamma rörelser  

i stortåns grundled 1 (MTP 1)
• Förstärkning på höger eller vänster sida  

(vid flexibel motsatt sida) eller förstärkt på båda sidor
• Förstärkning under hela framfoten  

(förhindrar felställning av framfoten)
• Stortån ligger fritt och är djupare inbäddad
• Vadderande PU-ytlager (2 mm)
• Låg konstruktion

UTFÖRANDE
• Minimal bearbetning
• Det längsgående fotvalvsstödet är termoplastiskt formbart  

(varmluftspistol, 110 °C, 20 – 30 s)
• Fri placering av pelotter vid varianter med öppen framdel

PRODUKTER FÖR HALLUX RIGIDUS / HALLUX VALGUS
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1 ingen lagervara, längre leveranstid

SMAL, LÅNG

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT BOTTENLAGER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
beige

Globofit beige 
2 mm (12° Shore A)

_ Cordura-nylon vänster sida förstärkt 35 – 42 3 36941 5 00000**

mikrofiber  
beige

Globofit beige 
2 mm (12° Shore A)

_ Cordura-nylon höger sida förstärkt 35 – 42 3 36942 5 00000**

mikrofiber  
beige

Globofit beige 
2 mm (12° Shore A)

_ Cordura-nylon båda sidor förstärkta 35 – 42 3 36943 5 00000**

SMAL, LÅNG, ÖPPEN FRAMTILL

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT BOTTENLAGER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
beige

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

latex lös Cordura-nylon
vänster sida förstärkt,  
öppen framtill

35 – 421 3 36941 5 22992**

mikrofiber  
beige

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

latex lös Cordura-nylon
höger sida förstärkt,  
öppen framtill

35 – 421 3 36942 5 22992**

mikrofiber  
beige

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

latex lös Cordura-nylon
båda sidor förstärkta, 
öppen framtill

35 – 421 3 36943 5 22992**

BRED, LÅNG

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT BOTTENLAGER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
brun

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

_ Cordura-nylon vänster sida förstärkt 38 – 48 3 36931 5 00000**

mikrofiber  
brun

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

_ Cordura-nylon höger sida förstärkt 38 – 48 3 36932 5 00000**

mikrofiber  
brun

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

_ Cordura-nylon båda sidor förstärkta 38 – 48 3 36933 5 00000**

BRED, LÅNG, ÖPPEN FRAMTILL

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT BOTTENLAGER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

mikrofiber  
brun

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

latex lös Cordura-nylon
vänster sida förstärkt,  
öppen framtill

38 – 481 3 36931 5 22992**

mikrofiber  
brun

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

latex lös Cordura-nylon
höger sida förstärkt,  
öppen framtill

38 – 481 3 36932 5 22992**

mikrofiber  
brun

Globofit beige  
2 mm (12° Shore A)

latex lös Cordura-nylon
båda sidor förstärkta, 
öppen framtill

38 – 481 3 36933 5 22992**

PRODUKTER FÖR HALLUX RIGIDUS / HALLUX VALGUS
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ValguLoc® II

ValguLoc korrigerar en X-felställning av stortån och 
lindrar de tillhörande besvären.  
Nattskenan håller stortån i rätt axel under lågt 
tryck och sträcker ut förkortade senor ligament och 
muskler.

EGENSKAPER
• ValguLoc är anatomiskt formad, och den enkla 

konstruktionen gör skenan användarvänlig
• Kardborrebandet gör att korrigeringstrycket kan 

ställa sin steglöst
• ValguLoc bärs utan skor och lämpar sig inte att 

användas vid gång

ValguLoc II korrigerar en X-felställning av 
stortån både på dagen och natten. Tack vare 
den tredimensionella leden kan man ställa in 
korrigeringsvinkeln individuellt, och också hålla den 
stabil. För postoperativt viloläge eller som stöd i en 
funktionell behandling kan ValguLoc II låsas stegvis 
både i flexion och extension.

EGENSKAPER
• Flerdimensionell led
 –  Hallux valgus-vinkeln kan justeras så att den 

matchar den postoperativa positionen samt 
anpassas efter fotens individuella form

 –   Den inställda hallux valgus-vinkeln ändras inte 
under flexion och extension

 –  Flexion och extension kan låsas i en mängd 
olika positioner för att spjälka eller fixera 
stortån efter operation

• Kan bäras i alla skor av bredare modell tack vare 
ortosens smala, tätsittande utformning

• Samma utförande för höger och vänster

ValguLoc® 

PRODUKTER FÖR HALLUX RIGIDUS / HALLUX VALGUS

UTFÖRANDE STORLEK SKOSTORLEK ARTIKELNUMMER

höger 1 34 – 36 1 201310 2 080601

höger 2 37 – 40 1 201310 2 080602

höger 3 41 – 46 1 201310 2 080603

vänster 1 34 – 36 1 201310 2 080701

vänster 2 37 – 40 1 201310 2 080702

vänster 3 41 – 46 1 201310 2 080703

UTFÖRANDE ARTIKELNUMMER

Finns i universalstorlek 1 201316 0 050000
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ErgoPad® work-skoinlägg för säkerhetsskor
Skoinlägg för arbets- och säkerhetsskor bidrar betydligt till välbefinnandet under 
arbetsdagen. Bauerfeind har två skoinläggsmodeller för sådan användning, båda med 
specifika kärnteknologier som bidrar till välbefinnandet och som kan anpassas efter 
kundens behov. Skoinläggen ErgoPad work:h och ErgoPad work:x är ESD-ledande och 
kan användas inom detta område.

EGENSKAPER
• Kärna av syntet med skålad häl och solfjäderformad struktur som 

avlastar hälen (ErgoPad work:h)
• Weightflex-kärna som främjar ett naturligt steg och minskar 

trötthet i fotmuskulaturen (ErgoPad work:x)
• Ortopediskt stöd av fotvalvet och hållningsapparaten
• Elastiskt dämpningsområde under hälen samt under laterala 

mellan- och framfotsområdet
•  Stabiliserande hälskål för förbättrad stabilitet av hälen

UTFÖRANDE
• Enligt den medföljande bruksanvisningen
• Lätt att slipa (slipband, kornighet 24 – 40)
• Lätt att limma (använd konstruktionsprövat lim och 

uppbyggnadsmaterial enligt bruksanvisningen)
• Punktvis termoplastiskt formbar  

(varmluftspistol, 120 °C, ca 20 s)

SKOINLÄGG FÖR ARBETSSKOR
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RELIEF CORE
TECHNOLOGY

SKOINLÄGG FÖR ARBETSSKOR

Friliggande  
syntetkärna

Skålad häl för ytterligare 
dämpning; solfjäderformad 

struktur för avlastning av den 
inflammerade senan (studier 
bekräftar kärnans betydande 

verkan vid smärtlindring)

Anatomiskt  
utformad pelott

Ger stöd till det naturliga 
fotvalvet bakom 

tågrundleden

Bottenlager
Största möjliga, 
halksäkra kontaktyta 
mot skon; gjort i ledande 
EVA

Överdrag
Högsta ledningsförmåga 
tack vare invävda 
carbon-fibrer i 
polyesteröverdraget

ErgoPad® work:h
ErgoPad work:h skyddar och avlastar framför allt hälen och de omgivande, 
känsliga områdena. Den speciella kärnan bäddar in hälen extra mjukt och har en 
anatomiskt funktionell kontur.  
Det vadderade ytlagret ger dessutom komfort längs med hela foten.  
ErgoPad work:h är ESD-ledande och testade och certifierade för användning 
med många skor av olika tillverkare. 

Ytlager
Mjukt ytlager av 
ESD-ledande skum 
(5 mm framfots- och 
hälvaddering)

 

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT BOTTENLAGER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER

textil grå ESD-skum latex ESD-skum lång 35 – 48 3 10350 5 00000**

textil grå ESD-skum – ESD-skum lång 35 – 48 3 10350 5 00350**
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  WEIGHTFLEX®
TECHNOLOGY

ErgoPad® work:x
ErgoPad work:x ger stöd till ett naturligt steg och en naturlig gång och får foten 
att slappna av. Den patenterade weightflex-kärnan finns i olika tjocklekar och 
kan väljas efter individuella behov. Dessutom har ErgoPad work:x ett ytlager 
som löper över hela fotens längd, för extra komfort. Skoinlägget är ESD-ledande 
och testat och certifierat för användning med många skor av olika tillverkare. 

Flexibel kärna
Den speciella geometrin ger stöd och 
främjar fotens naturliga spiraldynamik i 
varje steg.  
Den ger stöd till det längsvalvet och riktar 
steget över två integrerade vridpunkter. 
Beroende på vikt och korrigeringsbehov 
finns kärnan i tre hårdheter.

Anatomiskt  
utformad pelott
Ger stöd till det naturliga 
fotvalvet bakom 
tågrundleden

Bottenlager
Största möjliga, halksäkra  
kontaktyta mot skon;  
gjort i ledande EVA

Ledande överdrag
Högsta ledningsförmåga 
tack vare invävda 
carbon-fibrer i 
polyesteröverdraget

Ytlager
Mjukt ytlager av  
ESD-ledande skum  
(5 mm framfots-  
och hälvaddering)

soft medium strong

ErgoPad® work:x  |  Utförande: lång 

ÖVERDRAG YTLAGER PELOTT BOTTENLAGER UTFÖRANDE STORLEK (**) ARTIKELNUMMER
SLIM WIDE

textil grå ESD-skum latex ESD-skum soft – 35 – 39 3 10350 5 05810**

textil grå ESD-skum latex ESD-skum medium – 35 – 39 3 10350 5 05820**

textil grå ESD-skum latex ESD-skum – medium 40 – 48 3 10350 5 05820**

textil grå ESD-skum latex ESD-skum – strong 40 – 48 3 10350 5 05820**

textil grå ESD-skum – ESD-skum soft – 35 – 39 3 10350 5 27110**

textil grå ESD-skum – ESD-skum medium – 35 – 39 3 10350 5 27120**

textil grå ESD-skum – ESD-skum – medium 40 – 48 3 10350 5 27120**

textil grå ESD-skum – ESD-skum – strong 40 – 48 3 10350 5 27130**
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