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medi. I feel better.

Zdrava stopala
Sve što trebate za održavanje 
stopala u dobrom stanju.



Vježbe za stopala
Redovite vježbe stopala preporučuju se kao dopuna 
liječenju ortopedskim ulošcima

Za vas smo osmislili tri vježbe koje će vam pomoći u jačanju 
mišića stopala. Ove su vježbe ugodno opuštanje, osobito 
nakon dugog dana nošenja cipela, i – što je još važnije – ko-
risne su za vas.

Ulošci za obuću sve su 
popularniji
Prema ispitivanju koje je naručio eurocom e.V, 
ortopedski ulošci sve se češće koriste.

Ortopedske uloške već dugi niz godina preporučuju liječnici opće 

prakse, specijalisti ortopedi i sportski liječnici. Ispitivanje koje je po 

nalogu udruženja eurocom e.V. proveo institut za ispitivanje javnog 

mnijenja IfD Allensbach dokazuje da ih korisnici smatraju korisnima 

i vole ih nositi.

Ispitivanje pokazuje da oko 11,6 milijuna Nijemaca već redovito i 

trajno upotrebljava uloške koje su im propisali liječnici – a ta brojka 

raste.

U svojim su odgovorima ispitanici prvenstveno vrlo pozitivno 

ocijenili željene učinke nošenja uložaka. Oko 80% ispitanika ocijeni-

lo je smanjenje bolova kao posebno pozitivno djelovanje. 

Ortopedski ulošci ne koriste se samo za liječenje problema stopala, 

nego se individualno oblikovani ulošci mogu propisati i za bolove u 

leđima kao i za probleme s koljenima i kukovima.

Izvor: eurocom e.V., Mehr Lebensqualität, weniger Schmerzen (Poboljšana kvaliteta 
života, manje bolova), 2014., str. 5

Gmizanje gusjenice 

Postavite polovicu teniske loptice 
na pod, nožnim prstima privlačite 
stopalo do loptice i zatim je malo 
gurnite naprijed. Ponovite to 
nekoliko puta, a zatim promijenite 
stopalo.

Cijepanje novina

Ravno rasprostrite list novina na 
pod. Jednim stopalom stanite na 
papir i pokušajte ga pocijepati 
drugim stopalom. Zatim 
zamijenite stopala.

Podizanje pikula

Ispustite nekoliko pikula (ili sličnih 
prikladnih predmeta) na pod. 
Pokušajte ih podići stopalom i 
ispustiti u zdjelicu. Promijenite 
stopalo svaki put kad uspješno 
podignete kuglicu.

* populacija u dobi od 16 i više godina

18%*

10%*

7%*

4,7 m

11,6 m

6,3 m

Ulošci

Bandaže / 
ortoze

Čarape za medicinsku  
kompresiju

Izvrstan učinak na zdravlje 
stopala
Naša su stopala u prosjeku svakodnevno izložena 
naporu i naprezanju od oko 5000 koraka.              
Priroda je stvorila vrlo složenu strukturu koja 
može podnijeti ovo opterećenje.



U mnogih ljudi svod stopala spušta se ili izravnava zbog 
prenaprezanja ili slabosti mišića stopala. Nastala 
deformacija može štetno utjecati na položaj tijela i 
izazvati simptome u stopalima, koljenima, kukovima ili 
leđima.

Stopalo, remek-djelo prirode

Svod stopala podižu i pridržavaju mišići, tetive i 
ligamenti. To je sustav koji apsorbira udare i 
raspoređuje težinu čitavog tijela na tri glavne 
nosive točke: petu, jastučić palca i jastučić 
malog prsta.



Najčešće deformacije sto-
pala
Deformacije stopala vrlo dobro reagiraju na liječenje 
suvremenim medicinskim pomagalima

Deformacije stopala mogu biti nasljedne. Međutim, 
često nastaju zbog trajnog ili jednostranog opterećenja. 
Spuštena stopala, ravna stopala i stopala s valgusnim 
položajem obično se ne pojavljuju sama, jer izravnavanje 
svoda stopala automatski prati naginjanje pete prema 
unutra.

Dobro je znati

Liječnici ili ortopedski tehničari mogu prepozna-
ti deformitete iz otiska stopala ili pomnom 
analizom stopala dok bolesnik stoji ili hoda.

Osim pomoću uložaka, oslabljeni mišići stopala 
mogu se ojačati i redovitim jednostavnim 
vježbama.

Spušteno stopalo s valgusnim 
položajem
Spušten uzdužni svod. Zglob se 
širi u položaj isturen prema van.

Pes transversoplanus - spuš-
teni poprečni svod
Spušten prednji poprečni svod. 
Bol u jastučićima stopala i 
nožnih prstiju.

Pes excavatus – udubljeno 
stopalo
Unutarnji i vanjski uzdužni svod 
stopala bitno su izraženiji. To 
uzrokuje preopterećenje na 
prednjem dijelu stopala i na peti. 

Ravno stopalo
Izravnan svod stopala. Cijela 
površina tabana dodiruje tlo. 

Uzroci

Slabi ligamenti i mišići, 
pretilost

Uzroci

Slabi mišići i ligamenti ili 
pretijesna obuća

Uzroci

Neurološke bolesti 
tijekom bolesnikova 
života.

Uzroci

Često urođena mana, 
slabi ligamenti, 
preopterećenje.

Dječji uložak sa 
školjkom

Comfort uložak 
od mekane 
plastične pjene

Kožnati ulošci s 
plutom

Uložak od mekane 
plastične pjene



Nepravilnosti stopala
Zdrava stopala početna su točka i temelj naše 
kondicije 

Osim deformiteta stopala, pomoću uložaka moguće je 
liječiti i stanja sa složenijom kliničkom slikom. Učinkovito 
liječenje zahtijeva iskustvo i ručnu vještinu izrade 
specijaliziranih stručnjaka.

Bol u peti (petni trn)
Obično bolno stanje petne kosti 
na području ulaska tetiva.

Hallux Rigidus
Ukočenost palca zbog prenapre-
zanja i artritisa. Hod je otežan.

Uzroci

Neodgovarajuća obuća, 
pretilost ili dugo stajanje

Uzroci

Obično naslijeđe, ozljede 
ili neispravno 
opterećenje 

Uložak od mekane 
pjene s profilom za 
petu

Ulošci s krutom 
zonom u području 
prednjeg dijela 
stopala


