
SKOINLÄGG FRÅN JURTIN MEDICAL ® 

För att alla 
fötter är olika

Vet du egentligen hur viktiga dina 
fötter är för dig?
Om du är ärlig, hur ofta tänker du på dina fötter? Eller på vad 
som är bra eller dåligt för dem? Förmodligen inte så ofta.

Det borde du göra eftersom många hälsoproblem ofta göm-
mer sig i fötterna. Har du till exempel tänkt på att oupptäckta 
fotproblem hos någon vars fot överhuvudtaget inte gör ont kan 
leda till ryggradsproblem, höft- och knäsmärtor, eller käkleds- 
besvär?

Jurtins skoinlägg garanterar ett naturligt och hälsosamt             
rörelseförlopp. De har som avsikt att hjälpa hela kroppen.  De 
sätts nämligen in där besvären börjar: I hälen.

Jurtins medicinska skoinlägg placerar benen i fötterna i deras 
idealiska läge och optimerar därigenom kroppshållningen, gång-
komforten och stötdämpningen.

Du kan också använda skoinläggen profylaktiskt för att 
förebygga smärtor som uppstått genom intensivt idrottande.
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Ortotek 2.0 Partner:

Det är bara skoinlägg från 
Jurtin som håller foten rak.

• Enbart individuella lösningar 

• Anpassas manuellt efter just din fot 

• Används med fördel förebyggande 

• Stabiliserar hela rörelseapparaten 

• Orsakar inga tryckbesvär

• Passar i de flesta skor

• Kan enkelt flyttas mellan olika skor 

• Klara att användas direkt

Ger ett omedelbart välbefinnande

Äntligen skoinlägg 
som fungerar!

Ditt välbefinnande börjar i hälen!
Fötterna påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande mycket 
mer än vad många vet om.

Flera av våra vanligaste fotproblem börjar i hälen och 
sprider sig sedan i kroppen. Följden kan vara allt från 
smärtor i fötter, knä, höfter, axlar och nacke. Till och med 
käkleden kan påverkas.

Se här hur 
det fungerar:



Ett litet problem kan få stora följder
Om insidan av hälen belastas istället för utsidan, kommer 
hälbenet att bli snett. Följden blir att hälbenet drar med sig benet 
ovanför så att det också börjar luta inåt. Det gör i sin tur att hela 
mellanfoten sänker sig, foten vrids och det blir smärtsamt att gå.

Dessutom hamnar alla andra ben som sitter ihop med hälen 
och ankelleden i ett felläge där hälsenan felbelastas och den plåg-
samma konsekvensen blir att riktningen på muskler och ledband 
förändras under rörelse.

Behandla dina fötter som de förtjänar
Lösningen hittar du i Jurtins skoinlägg eftersom inlägg inte 
bara är inlägg.

Traditionella inlägg rättar inte till snedställningar. Skoinläggen 
från Jurtin Medical® tillverkas helt annorlunda än de traditionella 
inläggen. De utformas direkt på den obelastade foten. Kompetent 
personal från Jurtin arbetar manuellt med att föra tillbaka hälen 
till dess ursprungliga position. Detta görs för att inläggen ska 
direkt vid den rättställda foten med hjälp av vakuumteknik. På så 
vis kan hälen rätas upp. När den inte längre kan lutas varken inåt 
eller utåt får hela kroppen en rak och stabil hållning. Inläggen blir 
klara att tas med hem direkt.

Hjälp för hela kroppen
Målet med inläggen är att få tillbaka en normal gång. De positiva 
följderna är många. Bland annat kan smärtor i knä, höfter och 
rygg avta. Dessutom minskar belastningen på leder, muskler, led-
band och käken. Absolut tryckavlastning för Hallux valgus (följden 
blir färre operationer).

Bekväm och rekommenderad 
av experter
 
Alexander Sikorski, fotkirurg, Fußfürsorge Aachen:
Äntligen är de här! Ortopediska skoinlägg som korrigerar felställningar 
i foten. Av den anledningen kan de utan tvekan rekommenderas som 
ickekirurgisk behandling av fotproblem.

Stephan Weber, läkare inom manuell ortopedisk terapi, 
Applied Kinesiology, Osteopathie, Villach:
Uppfinnandet av hjulet inom ortopedin – äntligen inlägg som stödjer 
foten på det sätt som naturen konstruerat!

Ivan Ramsak, läkare inom allmänmedicin, 
Applied Kinesiology, Klagenfurt:
Sedan flera år arbetar jag framgångsrikt med Jurtins skoinlägg och får 
mycket bra respons från mina patienter. Genom skoinläggen blir läget 
för benen optimalt och skapar rörlighet i ledbanden. Många av mina 
patienter kan inte längre föreställa sig att gå utan Jurtins skoinlägg.

Fötterna är grunden till 
hur hela kroppen mår. 
Hur mår din kropp?

En liten snedställning inåt kan ge 
problem och värk i knä, höft, ryggrad 
och axlar. 

Hälen lägger grunden för alla kropps-
rörelse. En rak häl ger en upprätt 
kroppshållning. Jurtins skoinlägg rätar 
upp hälen och motverkar smärtor.

Skoinlägg från Jurtin Medical ®
har enbart individuella lösningar.


