VEZMĚTE ZDRAVÍ SVÝCH NOHOU DO VLASTNÍCH RUKOU
Profylaktická obuv pro diabetiky D-WORK splňuje
všechny parametry stanovené pro zdravotnický
prostředek. Její používání má pozitivní vliv na stav
nohou během nemoci, snižuje riziko jejich poškození
a zpomaluje postup nemoci. Obuv prošla řadou
klinických i praktických zkoušek a výsledky byly
posuzovány jak odbornou komisí, tak i komisí MPO ČR.
V závěrečném hodnocení obuvi bylo doporučeno
okamžité zahájení výroby.
Unikátní znaky obuvi D-WORK:
Tvar kopyta a dostatek prostoru uvnitř obuvi,
hlavně v prstové části, respektují potřebu
nohou na fixaci a zároveň volnost nohou při
změně objemu během dne, při pohybu a jiných
aktivitách
Konstrukce obuvi a střih svršku splňují
požadavky na bezpečný vnitřní prostor obuvi
a použité materiály navíc vytvářejí maximální
pohodlí při chůzi. Jejich protiplísňové
a antibakteriální účinky ještě zvyšují vysoký
komfort obuvi.
Zcela nová konstrukce napínací stélky
drží tvar obuvi a vkládací stélky, která je přímo
ve styku s nohou a hlavně jejich spojení
a společné působení na plosku nohy mají
pozitivní vliv při nošení obuvi. Užité materiály
a polohy dílců tvoří pevnou a zároveň pružnou
podporu při chůzi, rozkládají a tlumí lokální
tlaky na plosku nohy při jejím odvalování
během kroku a tím zcela zásadně snižují riziko
vzniku ulcerací (otlaků) na noze. Snížením rizika
vzniku otlaků se SNIŽUJE RIZIKO VZNIKU
DEVASTUJÍCÍCH PORANĚNÍ VEDOUCÍCH
K NEVRATNÝM POŠKOZENÍM, POPŘÍPADĚ
AMPUTACÍM.
Obuv D-WORK je díky svým zcela unikátním vlastnostem
vhodná nejen pro diabetiky, ale i pro lidi s nadváhou,
seniory , těhotné ženy a osoby s ortopedickými problémy.
Dále ji mohou velmi účelně užívat lidé pracující vestoje v
lehkých provozech a venku ( číšníci, poštovní
doručovatelé, skladníci, prodavačky, obsluha strojů,
pracující na lince ….). Obuv D-WORK byla certifikována
Institutem pro testování a certifikaci a.s. ve Zlíně.
Pokud Vám záleží na kvalitě vlastního života, nepropásněte
šanci a noste kvalitní obuv D-WORK.

PROFYLAKTICKÁ OBUV D-WORK PRO DIABETIKY
D-WORK RELAX
Model FREEMAN
ČSN EN 79 5600:2005
Pánská vycházková obuv
velikosti: 41-48

D-WORK RELAX
Model GALÉNOS
ČSN EN 79 5600:2005
Pánská vycházková obuv
velikosti: 41-48

D-WORK RELAX
Model ISIS
ČSN EN 79 5600:2005
Dámská vycházková obuv
velikosti: 37-42

D-WORK RELAX
Model ENERGY
ČSN EN 79 5600:2005
Dámská vycházková obuv
velikosti: 37-42

KÓD VZP

0140 189

KÓD VZP

0140 189

KÓD VZP

0140 190

KÓD VZP

0140 188

Žádejte obuv D-WORK u svého specialisty-diabetologa nebo podiatra.

• OBUV PRO PRÁCI •
• PRO VOLNÝ ČAS •
• P R O VA Š E Z D R AV Í •
Svršek

Vkládací stélka

Spodní pohled
na vkládací stélku

Našívací stélka s
korkovým tvarovaným dílem
Klenkové zvýšení

Korkový
tvarovaný
dílec

Profylaktická ( cíleně preventivní ) obuv pro diabetiky,
kterou uvádíme na trh pod ochrannou značkou D-WORK,
je konečným výsledkem 3-letého výzkumu a vývoje týmu
lékařů,specialistů na problémy s diabetes mellitus,
výrobců obuvi, technologů, modelářů a marketingových
odborníků. Výzkum a vývoj této obuvi byl realizován za
finanční podpory z prostředků státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Nemoc diabetes mellitus (cukrovka) je civilizační
choroba a v ČR je dnes registrováno více než 800 000
pacientů. Demografická křivka vykazuje výrazně
stoupající tendenci, věk nově zjištěných pacientů klesá
a následky nemoci jsou při neléčení nebo špatné péči
velmi devastující. V ČR je nyní více než 8000 pacientů s
amputovanou částí dolní končetiny. U NAPROSTÉ
VĚTŠINY K TOMU NEMUSELO DOJÍT, KDYBY
VĚNOVALI VÍCE ÚSILÍ VLASTNÍ LÉČBĚ, JEJÍŽ
SOUČÁSTÍ JE I UŽÍVÁNÍ PROFYLAKTICKÉ OBUVI.
Odpovědnost je tedy na každém pacientovi, zda zvolí
delší kvalitní život nebo postupné, nevratné a omezující
poškození zdraví nebo amputaci.
Naším cílem bylo vytvoření zcela unikátního produktu,
který v sobě spojuje poznatky z výzkumu a měření více
než 2000 pacientů s diabetes, potřeby lékařů – specialistů
na prevenci a léčení nemoci a možnosti výrobců obuvi
včetně využití nových zařízení, strojů, materiálů a
technologií.
Kvalitní profylaktická obuv pro diabetiky na našem trhu
dosud chyběla a s ohledem na odborníky doporučené
aktivity lidí s touto nemoci, budeme postupně naši obuv
nabízet i v dalších modelech.
Maloobchodní ceny včetně DPH jsou :
Pánská		
Vaše platba
1980 Kč - 1000 Kč příspěvek zdravotní pojišťovny = 980 Kč

Zvýšení v oblasti mezi
metatarzalními kostmi a
prostorem pod prsty
Podešev

Dámská		
Vaše platba
1880 Kč - 1000 Kč příspěvek zdravotní pojišťovny = 880 Kč
Profylaktická obuv D-WORK je chráněna 2 patenty
a 1 průmyslovým vzorem.

až 15 let zdravých
		
nohou navíc ....

Při vývoji obuvi D-WORK byly využity nejnovější
vědecké poznatky o prevenci syndromu diabetické
nohy, správné konstrukci profylaktické obuvi pro
pacienty s diabetem a výsledky našeho vlastního
výzkumu, na kterém jsem se osobně podílel.
Obuv D – WORK mohu vřele doporučit všem nemocným
s diabetem, splňuje nejnáročnější požadavky kladené
na obuv pro prevenci závažného poškození nohou
v důsledku cukrovky.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Přednosta Interní kliniky FN v Motole a 2. LF UK
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