
Obuwie
profilaktyczno-ortopedyczne
dla stóp wrażliwych i cukrzycowych  
oraz o podwyższonej tęgości



Właściwości
ObuWia Dr OrtO

Szanowni Państwo!

Proponujemy specjalistyczną i zarazem najbardziej 
zaawansowaną konstrukcyjno - technologicznie serię 
obuwia DR ORTO SYSTEM dla osób z problemami stóp.

Obuwie dedykowane jest osobom ze stopami wrażliwymi, 
w tym cierpiącym na zespół stopy cukrzycowej, a także 
dotkniętym zmianami reumatoidalnymi stóp. Obuwie  
Dr Orto posiada cechy funkcjonalno - zdrowotne,  kształty 
i wymiary wnętrza są idealnie dostosowane do potrzeb  
i wymagań stóp osób chorych.

W obuwiu Dr Orto dzięki zastosowaniu kopyta o dużej  
tęgości powstało obszerne wnętrze buta, a więc cholewka 
nie ociera stopy w żadnym miejscu. Szeroki i wysoki czubek 
pozwala na swobodne ułożenie palców i eliminowanie 
ewentualnego urazu. Podwyższona tęgość gwarantuje osobom 
o opuchniętych stopach komfort użytkowania.

W obuwiu Dr Orto zastosowano bardzo miękkie materiały 
włókiennicze o doskonałych właściwościach higienicznych,  
oraz podwyższonej jakości, a co najważniejsze przyjazne 
dla bolesnych stóp. Obuwie posiada zminimalizowaną ilość 
przeszyć i łączeń, które swoją wypukłością mogłyby uwierać 
stopy. 

Obuwie Dr Orto posiada sprężystą podeszwę pochłaniającą 
falę uderzeniową powstałą w trakcie zetknięcia stopy  
z podłożem, co zabezpiecza przed mikrourazami. 

Większość modeli posiada również wkładkę znacznie 
poprawiającą komfort chodzenia. Wkładka daje odciążenie 
w miejscach największego nacisku i zapobiega powstawaniu 
owrzodzeń i zmian troficznych skóry. Poza funkcją 
profilaktyczną spełnia również funkcję higieniczną: umożliwia 
stopom oddychanie i zapobiega odparzeniom.
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BefadoDr OrtoIDEALNE  
DopAsowANIE  
do kształtu stopy

swoboDA DLA stóp
dzięki wysokiemu 

i szerokiemu czubkowi

KoMFoRt CHoDZENIA
dzięki hydroskopijnej 

wkładce  
pochłaniającej potODDychająca 

wyściółka

twoRZywo 
amOrtyzujące
zapewnia lekkość  

i przyjemność 
z chodzenia

poDEsZwA
antyPOślizgOwa 

umożliwia bezpieczne poruszanie

ODDychający materiał
zapewnia właściwą cyrkulację 

powietrza

wyściółka Silber
z aktywnymi jonami srebra

w wybranych wzorach Dr Orto, został zastosowany 
na wyściółkę miękki i przyjemny dla stóp materiał 
Silber, wykonany w specjalnej technologii w oparciu 
o jony srebra.

Silber

•  posiada właściwości antybakteryjne i 
przeciwgrzybiczne (hamuje rozwój bakterii, 
drobnoustrojów, pleśni, grzybów zapewniając 
ochronę antybakteryjną),

• neutralizuje nieprzyjemny zapach,
• ma właściwości antyalergiczne,
•  zapewnia komfort termiczny, ułatwiając 

odprowadzenie ciepła  oraz utrzymanie temperatury 
ciała w optymalnej temperaturze 37 stopni Celsjusza,

•  absorbuje wilgoć gwarantując jednocześnie 
optymalną ochronę stóp w trakcie długotrwałej 
eksploatacji.

Szczególnie polecany dla osób ze stopą cukrzycową.

Ag



Certyfikaty
Wyróżnienia i nagrODy

Obuwie Dr Orto System posiada 
rekomendację Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków
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Obuwie Dr Orto posiada certyfikaty uprawniające do 
stosowania znaków nadanych przez instytut Przemysłu 
Skórzanego, oddział w krakowie:

 certyfikat „Obuwie na stopy wrażliwe”
 
potwierdzający, iż obuwie zalecane jest dla 
osób ze zniekształceniami palców (paluch 
koślawy, palce młotkowate), zmianami  
w skórze na podeszwowej stronie stopy oraz 
z bolesnymi miejscami w okolicy ii i iii głowy 
śródstopia.

 certyfikat „Obuwie dla diabetyków (profilaktyczne)”
oznaczający, iż obuwie może być stosowane 
przez osoby z tzw. „zespołem stopy 
cukrzycowej”: z uszkodzonymi nerwami, 
niedokrwieniem kończyn wywołanym 
miażdżycą oraz nieprawidłowym 
mechanicznym obciążeniem stopy.  

W 2006 roku obuwie Befado Dr Orto zostało 
uhonorowane złotym medalem na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Wyróżnienie iX Targów 
rehabilitacji i Lecznictwa 
Uzdrowiskowego  
za pomysł obuwia  
Dr Orto System.
Kielce 2009

Obuwie Dr Orto System 
otrzymało i miejsce  

w kategorii  
,,sprzęt rehabilitacyjny”  

na Xi Sympozjum  
expo Diabetica. 

Toruń 2007
Wyróżnienie za obuwie  
Dr Orto System podczas XVii 
Międzynarodowych Targów 
Sprzętu rehabilitacyjnego.
Łódź 2009
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W fazie projektowania obuwia kierowano się potrzebami 
przyszłych użytkowników. Sznurowanie, zapinanie na rzepy 
oraz zamki błyskawiczne pozwalają na łatwe wzuwanie 
butów. Z uwagi na konstrukcję, obuwie to pozwala na 
dokładne dopasowanie cholewki do stóp o różnych 
tęgościach.

rozpinany język i pięta

elementy całkowicie rozpinane

elastyczna cholewka
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Opinie
UżyTkOWnikóW i SPeCjaLiSTóW
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etapy rozpinania obuwia: z opinii specjalistów:

„Obuwie Dr Orto swoim kształtem i wymiarem wnętrza 
dostosowane jest do wymagań osób ze stopami wrażliwymi, 
reumatoidalnymi i z zespołem stopy cukrzycowej.” 
Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego

„Testowane buty spełniają kryteria butów przeznaczonych dla 
chorych z cukrzycą, szczególnie dla chorych zagrożonych i z 
obecnym zespołem stopy cukrzycowej. Mogą być zalecane dla 
chorych na cukrzycę.” 
Prof. dr hab. med. jacek Sieradzki 
kierownik katedry i kliniki Chorób Metabolicznych, 
CM Uniwersytet jagielloński  

„…obuwie może być stosowanie jako obuwie lecznicze dla 
chorych z początkowymi jak i zaawansowanymi zmianami 
towarzyszącymi reumatoidalnemu zapaleniu stawów  
w zakresie stóp”. 
lek. wojciech Owsiany 
Specjalista Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu

z opinii użytkowników:

„...przez całe życie nie mogłam dopasować sobie wygodnego 
obuwia, aż do użycia obuwia Dr Orto. (...)Obuwie jest lekkie, 
bardzo wygodne, a wkładka powoduje   lepszy komfort w 
chodzeniu.” 
Danuta Zając, lat 78

“...bardzo wygodne, elastyczne i najważniejsze, że nogi 
się w nich nie pociły. (...)Podeszwa Dr Orto dawała mi 
pełny komfort dla stopy, która jest po operacji i wymaga 
szczególnej troski pod postacią wygodnego i lekkiego obuwia.”   
j. Bogacz, lat 72

„Jestem bardzo zadowolona z butów, które mi służą za buty 
wyjściowe i mogą służyć jako pantofle, bo są tak wygodne, a dla 
starszych ludzi to się liczy…”  
Stefania Motyka, lat 90

„Moje stopy wymagają właściwego obuwia, które zapewniłoby 
wygodę moim zdeformowanym i często zimnym stopom.(…) 
obuwie na podeszwie Orto zapewnia wygodę której potrzebują 
moje nogi.”  
elżbieta Błachut, lat 80

Obuwie zostało przetestowane przez użytkowników 
chorych na cukrzycę, szczególnie wśród chorych 
zagrożonych i osób z zespołem stopy cukrzycowej. 
Badanie było przeprowadzone pod nadzorem Katedry 
i kliniki chorób metabolicznych collegium medicum 
uniwersytetu jagiellońskigo w krakowie. Obuwie 
było oceniane również przez centralne laboratorium 
Przemysłu Obuwniczego. na podstawie badań organo-
leptycznych i prób pasowności stwierdzono, iż obuwie 
w wysokim stopniu spełnia wymagania, jakimi powinno  
charakteryzować się obuwie przeznaczone dla osób cho-
rych na cukrzycę oraz ze stopami reumatoidalnymi, a 
także z dużymi deformacjami stóp wrażliwych.
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Ag Ag

Ag Ag

Tkanina SiLBer z aktywnymi jonami 
srebra. Polecana szczególnie dla 
diabetyków i na stopę cukrzycową.

Możliwość użycia wkładek.

Wyjmowana wkładka profilaktyczna 
umożliwiająca regulację tęgości  
i podnosząca walory higieniczne.

elastyczna tkanina w przedniej części 
cholewki. Polecana na haluksy, palce 
młoteczkowate.

Ag
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*
*

* * *

Do wyczerpania zapasów.*
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Obuwie damskie

*

Tkanina SiLBer z aktywnymi jonami 
srebra. Polecana szczególnie dla 
diabetyków i na stopę cukrzycową.

Możliwość użycia wkładek.

Wyjmowana wkładka profilaktyczna 
umożliwiająca regulację tęgości  
i podnosząca walory higieniczne.

elastyczna tkanina w przedniej części 
cholewki. Polecana na haluksy, palce 
młoteczkowate.

Ag

Do wyczerpania zapasów.*
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Obuwie męskie
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*

Tkanina SiLBer z aktywnymi jonami 
srebra. Polecana szczególnie dla 
diabetyków i na stopę cukrzycową.

Możliwość użycia wkładek.

Wyjmowana wkładka profilaktyczna 
umożliwiająca regulację tęgości  
i podnosząca walory higieniczne.

elastyczna tkanina w przedniej części 
cholewki. Polecana na haluksy, palce 
młoteczkowate.

Ag

Do wyczerpania zapasów.*
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bielskie zakłady Obuwia 
„befado” Sp. z o.o.
ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 (33) 499 72 00 
fax: +48 (33) 499 72 02
Dział Sprzedaży: +48 (33) 499 72 04

Infolinia 800 15 09 09
www.drorto.pl
www.befado.pl
     www.sklep.befado.pl

Prosimy o kontakt z Przedstawicielami  
handlowymi befado:

województwo dolnośląskie - 692 416 335
województwo kujawsko-pomorskie - 696 452 796
województwo lubelskie  - 608 309 796
województwo lubuskie - 692 416 224, 692 416 335
województwo łódzkie - 608 392 704
województwo małopolskie - 600 965 059
województwo mazowieckie - 604 645 991, 692 416 247
województwo opolskie - 600 482 911
województwo podkarpackie - 606 826 020 
województwo podlaskie - 604 645 976
województwo pomorskie - 692 416 249, 606 717 638
województwo śląskie - 600 482 897, 600 482 911, 600 965 059
województwo świętokrzyskie - 696 061 038
województwo warmińsko-mazurskie - 600 259 122
województwo wielkopolskie - 692 416 224
województwo zachodniopomorskie - 606 717 638

Manager produktu  - 606 826 020

Lekkość

Właściwy 
mikroklimat

Swoboda palców elastycznośćDopasowanie
do kształtu stopy


