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Katalog produktów
Wkładki z włókna węglowego 
marki igli

Information for technicians
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Wkładki z włókna 
węglowego marki igli
Dynamiczny sposób działania do 
 wszechstronnej i skutecznej terapii. 

Niepowtarzalny system wkładek z włókna 
węglowego marki igli łączy w sobie zachowawcze 
i interaktywne mechanizmy działania. Wkładki 
służą do korekcji nieprawidłowego ustawienia 
stopy, do odciążenia narządu ruchu oraz do 
optymalizacji biomechaniki.
 

1  Usztywniacz z włókna węglowego wspiera 
sklepienie stopy. Specjalne wcięcia we włóknie 
węglowym gwarantują zachowanie naturalnej 
ruchomości stopy.

2  Wkłady są umieszczane indywidualnie. 
Wspierają one sklepienie stopy, korygują jej 
ustawienie i pobudzają mięśnie.

3  Komfortowa wyściółka działa amortyzująco i 
celowo rozkłada nacisk na całą podeszwę stopy.

Koncepcja wkładek z włókna węglowego marki 
igli znajduje indywidualne zastosowanie w 
trakcie leczenia wielu różnych schorzeń. Różnego 
rodzaju półfabrykaty, poprzez umieszczenie 
odpowiednich wkładów, mogą mieć działanie w 
pierwszej linii wyściełające, wspierające lub 
korygujące – w zależności od zapotrzebowania i 
żądanego efektu leczenia. 

Życzymy pomyślnej terapii!
Zespół medi Footcare
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Ważne wskazówki

•	Okres przydatności wkładek z włókna węglowego marki igli 
do przechowywania wynosi dwa lata.

•	Przechowywać w temperaturze pokojowej i nie narażać na 
bezpośrednie działanie źródeł ciepła lub światła 
słonecznego.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat nie pozostawiać bez 
nadzoru z wkładkami. Istnieje niebezpieczeństwo 
połknięcia drobnych elementów środka pomocnicze-
go.

Wskazówki dotyczące konserwacji

•	Nie wkładać wkładek do pralki lub suszarki. Nie narażać na bezpośrednie 
działanie źródeł ciepła i nie suszyć na grzejniku, ponieważ może to 
spowodować deformację materiału.

•	 Syntetyczne materiały wierzchnie można wyczyścić wilgotną ścierką.
•	Do czyszczenia nie stosować rozpuszczalników zawierających aceton.

Opracowanie
Półfabrykaty wkładek z włókna węglowego marki igli mogą być dostosowane z uwzględnieniem 
 wskazania medycznego, warunków anatomicznych i masy ciała pacjenta, możliwych przeciwwskazań 
oraz rodzaju obuwia.

•	Wkłady przymocowuje się za 
pomocą połączenia na rzepy do 
usztywniacza z włókna 
węglowego, na przykład pod pelotą 
lub przy środkowej krawędzi stopy, 
aby podnieść sklepienie poprzeczne 
lub podłużne. Położenie i wysokość 
wkładów zależą od wskazania 
medycznego, podeszwy 
wewnętrznej i percepcji pacjenta. 

•	Aby ułatwić klientowi fazę przy-
zwyczajenia, można na początku 
noszenia używać płaskich 
wkładów lub w razie potrzeby 
całkiem z nich zrezygnować. 

•	Materiał wkładki z tworzywa 
EVA można łatwo oszlifować 
(taśmą szlifierską, ziarnistość 
60-100, i ściernicą listkową).

•	W przypadku modeli igli Allround, 
Allround light i Allround light C+ 
usztywniacz z włókna węglowego 
nie jest oklejony w obszarze peloty 
podgłowowej, co pozwala w razie 
potrzeby na wyjęcie lub wymianę 
peloty za pomocą szczypców 
szpiczastych. Aby zapobiec przesu-
waniu się peloty, można zamknąć 
obszar przejściowy dużą naklejką 
filcową.

Wskazówki dotyczące obchodzenia się z 
usztywniaczem z włókna węglowego

We wszystkich modelach 
wkładek (oprócz igli Business 
Silver) można ogrzać punk-
towo zewnętrzne i 
wewnętrzne sklepienie 
podłużne oraz obszar 
wewnętrzny przy pomocy 
opalarki i lekko je podnieść lub 
spłaszczyć. Znaczna zmiana 
kształtu może prowadzić do 
niestabilności struktury 
usztywniacza.

Usztywniacz z włókna 
węglowego można ogrzać 
punktowo w temperaturze 
max. 160°C. 

Szybka zmiana 
kształtu 
gwarantuje 
stabilność materiału. 
Zaleca się maksymalnie 
dwukrotne ogrzanie wkładki.

Aby chronić usztywniacz lub 
obszary obuwia poddane silne-
mu zużyciu, takie jak podes-
zwa wewnętrzna i cholewa, 
można powlec wkładkę 
częściowo na krawędziach 
usztywniacza lub całkowicie 
odpowiednim materiałem, np. 
Clearflex.

✓

✓

✓

!
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Dopasowanie
Idealnie dopasowana wkładka z włókna węglowego marki igli jest doskonale przystosowana do kształtu 
stopy, gwarantując żądany efekt. Dopasowanie wkładki z włókna węglowego marki igli wymaga kontroli 
właściwego osadzenia usztywniacza z włókna węglowego oraz dostosowania przy pomocy wkładów do 
stopy, obuwia i żądanego efektu terapii. Przydatne są tu poniższe informacje:

Długość usztywniacza z włókna 
węglowego
Należy się upewnić, że usztywniacz z włókna węglowego nie przykry-
wa głowy pierwszej kości śródstopia. Łatwą kontrolę umożliwia 
odgięcie wkładki w obrębie przedstopia.

Szerokość usztywniacza z włókna 
węglowego
Należy się upewnić, że usztywniacz z włókna węglowego jest wokoło 
o 2 mm węższy niż podeszwa wewnętrzna buta.

Osadzenie wkładów
Wkłady należy umieścić w taki sposób, aby przy obciążeniu z góry nie 
mogły przesunąć się na zewnątrz i zostać wciśnięte do bocznej ściany 
buta. W razie potrzeby można w tym celu jednokrotnie doszlifować 
wkłady.



Oferta wkładek z 
włókna węglo-
wego marki igli 
jest interesująca 
dla różnych grup 
docelowych i w 
różnych obsza-
rach zastosowa-
nia.

sport
Indywidualne wkładki dla różnych 
dyscyplin sportu.

med
Funkcjonalne, dostosowane do 
wskazań medycznych zaopatrzenie 
we wkładki.

CARBON
TECHNIK

3-krotny efekt terapeutyczny 
dzięki zmiennym wkładom
Podczas dopasowywania ekspert ds. igli decyduje o tym, jakie indywidualne działanie ma wykazywać 
wkładka igli. W zależności od wymagań koncepcji terapii można ustawić bardziej stabilizujący, 
korygujący lub wyściełający efekt.

Szczególny nacisk na wyściełanie

Głównie wyściełający efekt wkładki z włókna 
węglowego marki igli można osiągnąć poprzez 
ustanowienie przystosowanego do kształtu, powierz-
chniowego kontaktu ze sklepieniem podłużnym. 

Szczególny nacisk na stabilizację

Umieszczenie przyśrodkowego wkładu kulistego i 
bocznego wkładu klinowego w okolicy strzemienia 
może ograniczyć niefizjologiczne pod względem 
mechanicznym ruchy (opadanie) struktur kostnych.  

Szczególny nacisk na korekcję

Celowe umieszczenie wkładów może mieć korzystny 
wpływ na nieprawidłowe ustawienie i biomechanicz-
ny przebieg ruchów.

 wkład kulisty wkład klinowy



Przegląd 
właściwości produktu

comfort
Wkładki dla stóp o zwiększonym 
zapotrzebowaniu komfortu.

junior
Specjalne wkładki do korekcji 
postawy u dzieci.

business
Bardzo cienkie i lekkie wkładki do 
modnych butów.

Variability

Flexibility

Light Weight

Form Fitting

Variability
Dzięki możliwości zmiennego 
umieszczania wkładów wkładka 
może być indywidualnie 
dopasowywana i jej właściwości 
łatwo zmieniane podczas terapii.

Flexibility
Elastyczny usztywniacz z włókna 
węglowego zapewnia wysoką 
stabilność kształtu, nie 
ograniczając naturalnej 
ruchomości stopy.

Light Weight
Ze względu na niewielką masę 
wkładka jest prawie 
niezauważalna w bucie. 
  

Form Fitting
Elastyczny usztywniacz z włókna 
węglowego stanowi podłoże 
stopy przystosowane do jej 
kształtu i pobudza mikroruchy 
wewnątrz buta.

High Cushioning
Wybrane materiały zapewniają 
lepszą amortyzację w 
określonych obszarach.  
 

Dynamic Force
Usztywniacz z włókna 
węglowego zapewnia szybkie 
dynamiczne odbicie sił 
działających na wkładkę. 

Super Thin
Dzięki niewielkiej grubości 
materiału wkładka pasuje do 
każdego buta – również do 
modnych butów i czółenek. 

Antibacterial
Wpleciona srebrna nitka lub 
specjalne wykończenie powierz-
chni mają działanie przeciwdrob-
noustrojowe i hamują rozwój 
bakterii powodujących nieprzy-
jemny zapach.

High Cushion

Dynamic Force

Super Thin

Antibacterial



igli Allround
Wszechstronna wkładka gwarantująca 
 przyjemne uczucie komfortu w obuwiu

•	Rozkłada nacisk równomiernie po całej powierzchni 
stąpania.

•	Wspiera sklepienie stopy i służy do indywidualnej 
korekcji jej postawy.

•	Zapewnia trwałe powodzenie terapii przez celowe 
pobudzanie mięśni.

•	Umożliwia celowe prowadzenie stopy – od pięty do 
głów kości śródstopia.

•	Wywiera wpływ na ustawienie stawów, aktywność 
mięśni i postawę ciała.

med sport

Właściwości

 
Multiform o grubości 5 mm 
zwiększa amortyzację i 
zapewnia przyjemny komfort. 
 
 
 
 
 
 

 
Pelota nie jest oklejona i daje 
się wyjąć. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dzięki wgłębieniu jest miejsce 
na podstawę piątej kości 
śródstopia.

Flexibility Variability Light Weight

Buty rekreacyjne i 
wygodne

Różnego rodzaju 
buty sportowe

Które modele można zastosować jako alternatywę?

Do zastosowania w węższych butach nadaje się 
również igli Slim. 

 
 
 
 

( str. 22 )

Dla stóp ze zwiększonym zapotrzebowaniem 
komfortu zalecamy igli Comfort z wbudowaną 

miękką wyściółką. 
 
 
 

( str. 18 )

Jeśli wkładka musi wytrzymać większe obciążenia, 
można tu zastosować igli Allround Light C+ z mocnie-

jszym usztywniaczem z włókna węglowego i o 
lżejszej budowie. 

 
 

( str. 10 )
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Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 50

Masa jednej wkładki 
30 – 56 g
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ010xx
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

0,7 mm mikrofibra, czarna

5,0 mm Thermosoft, żółty, gładki 
(ok. 40° Shore A)

pelota podgłowowa  
(nieoklejona / wyjmowana)

0,4 – 0,6 mm usztywniacz z włókna węglowego

wkłady 
(ok. 58° Shore A)
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igli Allround Light 
igli Allround Light C+
Wszechstronna wkładka do węższych butów – 
opcjonalnie z mocniejszym usztywniaczem z 
włókna węglowego w celu zwiększenia 
wytrzymałości

•	Rozkłada nacisk równomiernie po całej powierzchni 
stąpania.

•	Wspiera sklepienie stopy i służy do indywidualnej 
korekcji jej postawy.

•	Zapewnia trwałe powodzenie terapii przez celowe 
pobudzanie mięśni.

•	Umożliwia celowe prowadzenie stopy – od pięty do 
głów kości śródstopia.

•	Wywiera wpływ na ustawienie stawów, aktywność 
mięśni i postawę ciała.

Właściwości

 
Wąska konstrukcja umożliwia 
wykorzystanie w węższych 
butach. 
 
 
 
 
 
 

 
Pelota nie jest oklejona i daje 
się wyjąć. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dzięki wgłębieniu jest miejsce 
na podstawę piątej kości 
śródstopia. 

Flexibility Variability Light Weight

Buty rekreacyjne i 
wygodne

Różnego rodzaju 
buty sportowe

Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli but jest zbyt wąski, można zastosować igli Slim. 
Wkładka ta posiada porównywalne właściwości 

amortyzujące.  
 
 
 

( str. 22 )

Jeśli potrzeba więcej wyściółki, można sięgnąć po  
igli Active. Wkładka jest wyposażona w miękkie 

podkładki w okolicy przedstopia i pięty i  
ma nieco mniej miskowaty kształt. 

 
 

( str. 24 )
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0,7 mm mikrofibra, czarna

4,0 mm Vacusoft, biały 
(ok. 35° Shore A)

pelota podgłowowa  
(nieoklejona / wyjmowana)

0,4 – 0,6 mm usztywniacz z włókna węglowego (igli Allround Light) 
0,8 – 1,2 mm usztywniacz z włókna węglowego (igli Allround Light C+)

wkłady
(ok. 58° Shore A)

Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 48

Masa jednej wkładki 
25 – 46 g (igli Allround Light)
28 – 54 g (igli Allround Light C+)
w zależności od rozmiaru

Numery artykułów 
PJ070xx (igli Allround Light) 
PJ071xx (igli Allround Light C+)
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

igli Allround Light C+ jest wersją wkładki ze 
wzmocnionym, mniej elastycznym usztywni-
aczem z włókna węglowego. Jest zalecana w 
przypadku, gdy wkładka w bucie jest narażona na 
większe obciążenia.
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igli Control
Wszechstronna wkładka do celowego 
 prowadzenia stopy

•	Umożliwia celowe prowadzenie stopy w trakcie 
całego procesu jej przetaczania.

•	Rozkłada nacisk równomiernie po całej powierzchni 
stąpania.

•	Wspiera sklepienie stopy i służy do indywidualnej 
korekcji jej postawy.

•	Zapewnia trwałe powodzenie terapii przez celowe 
pobudzanie mięśni.

•	Wywiera wpływ na ustawienie stawów, napięcie 
mięśni i postawę ciała. 

•	Umożliwia zmniejszenie ewentualnej lateralizacji 
przy rozpoczynającej się chorobie zwyrodnieniowej 
stawu śródstopno-palcowego palucha.

Właściwości

 
Pokrycie z wysokogatunkowej 
koziej skóry zapewnia 
przyjemny komfort. 
 
 
 
 
 
 

 
Dzięki wgłębieniu jest miejsce 
na podstawę piątej kości 
śródstopia. 
 
 
 
 
 
 

 
Długi usztywniacz z włókna 
węglowego umożliwia:
•	 dobre rozłożenie nacisku na 

wszystkie kości śródstopia,
•	 zmniejszenie kąta zgięcia 

stawu śródstopno-
palcowego palucha.

•	 maksymalną kontrolę w 
trakcie przetaczania stopy.

Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli potrzeba więcej amortyzacji, można  
sięgnąć po wkładkę igli Hardboot, która ma trochę 

mniej miskowaty kształt przy równie długim 
usztywniaczu z włókna węglowego. 

 
 

( str. 26 )

Flexibility Variability Light Weight

Buty rekreacyjne i 
wygodne

Różnego rodzaju 
buty sportowe

Dynamic Force
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Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 48

Masa jednej wkładki 
29 – 47 g
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ020xx
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

kozia skóra, biała,  
z powierzchowną perforacją

4,0 mm Vacusoft, biały 
(ok. 35° Shore A)

pelota podgłowowa 

0,5 – 0,75 mm usztywniacz z włókna węglowego

wkłady  
(ok. 58° Shore A)

Nadaje się szczegól-
nie do butów do 
golfa i rowerowych
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igli Ostroga Piętowa
Wkładka przynosząca maksymalne odciążenie 
stanu podrażnienia wokół ostrogi piętowej

•	Zapewnia odciążenie stanu podrażnienia za pomocą 
wstawki silikonowej wzdłuż powięzi podeszwy.

•	Wywierając wpływ na linię chodu umożliwia celowe 
odciążenie obszaru dotkniętego bólem.

•	Wspiera sklepienie stopy i służy do indywidualnej 
korekcji jej postawy.

•	Zapewnia trwałe powodzenie terapii przez celowe 
pobudzanie mięśni.

Właściwości

 
Właściwości amortyzujące 
wstawki silikonowej dają się 
indywidualnie dostosować 
przez wprowadzenie do niej 
płynnego silikonu. 
 
 
 
 

 
Kilka warstw o różnych 
wartościach twardości 
według Shore zapewnia 
optymalne połączenie 
amortyzacji ze stabilnością. 
 
 
 
 

 
Miskowaty kształt zapewnia 
stabilną podporę dla pięty i 
dobre jej prowadzenie w 
trakcie przetaczania stopy. 
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Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli w bucie jest zbyt mało miejsca, można sięgnąć 
po wkładkę igli Ostroga Piętowa Light z wbudowaną 

miękką wstawką i o nieco mniej miskowatym 
kształcie. Wkładka jest całkowicie  

oklejona i wymaga mniejszego  
nakładu pracy przy  

opracowaniu. ( str. 16 )

Buty rekreacyjne i 
wygodne

Różnego rodzaju 
buty sportowe

Flexibility Variability High Cushion

med comfort



Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 48

Masa jednej wkładki 
50 – 57 g
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ030xx 
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

0,7 mm mikrofibra, czarna

3,0 mm Thermosoft, żółty, gładki 
(ok. 35° Shore A)

2,0 mm Vacuform, niebieski, gładki 
(ok. 55° Shore A)

4,0 mm Vacuform, niebieski 
(ok. 55° Shore A)

5,0 mm wstawka silikonowa

wkłady  
(ok. 58° Shore A)

pelota podgłowowa

0,4 – 0,6 mm usztywniacz z włókna węglowego

błona ochronna
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Not fully bonded, 

requires treatment effort!



igli Ostroga Piętowa Light
Lekka wkładka przystosowana do leczenia 
ostrogi piętowej

•	Przynosi odciążenie stanu podrażnienia za pomocą 
miękkiej wstawki wzdłuż powięzi podeszwy.

•	Wywierając wpływ na linię chodu umożliwia celowe 
odciążenie obszaru dotkniętego bólem.

•	Wspiera sklepienie stopy i służy do indywidualnej 
korekcji jej postawy.

•	Zapewnia trwałe powodzenie terapii przez celowe 
pobudzanie mięśni.

Właściwości

 
Przedłużona miękka wstawka 
przebiega wzdłuż całej 
powięzi podeszwy. 
 
 
 
 
 
 

 
Celowy dobór materiałów 
zapewnia miękkie 
wyściełanie kości śródstopia. 
 
 
 
 
 
 

 
Cienki Multiform pozwala na 
zastosowanie w butach, w 
których jest mniej miejsca.
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Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli konieczne jest większego stopnia odciążenie 
stanu podrażnienia, można zastosować wkładki igli 

Ostroga Piętowa, do których użytkownik samodzielnie 
wprowadza płynny silikon. Wkładka  

zapewnia większą amortyzację  
i ma trochę bardziej mis- 
kowaty kształt. ( str. 14 )

Flexibility Variability Light Weight

Buty rekreacyjne i 
wygodne

Różnego rodzaju 
buty sportowe

High Cushion

med comfort



Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 48

Masa jednej wkładki 
32 – 49 g
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ031xx
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

wkłady  
(ok. 58° Shore A)

pelota podgłowowa

0,4 – 0,6 mm usztywniacz z włókna węglowego

0,7 mm mikrofibra, jasnoniebieska

0,7 mm mikrofibra, zielona

6 mm tworzywo EVA, niebieskie 
(ok. 10 – 15° Shore A)

4 mm miękka wstawka

1 mm tworzywo EVA, ciemnoniebieskie 
(ok. 35° Shore A)
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igli Comfort
Komfortowa wkładka z dodatkową miękką 
wyściółką

•	Zapewnia komfortowe wyściełanie stopy i rozkłada 
nacisk równomiernie po całej powierzchni stąpania.

•	Pobudza ukrwienie w stopie za pośrednictwem 
guzków trących.

•	Wspiera sklepienie stopy i służy do indywidualnej 
korekcji jej postawy.

•	Zapewnia trwałe powodzenie terapii przez celowe 
pobudzanie mięśni.

•	Wywiera wpływ na ustawienie stawów, napięcie 
mięśni i postawę ciała.

Właściwości

 
Dodatkowa miękka wyściółka 
od pięty po głowy kości 
śródstopia zapewnia większy 
komfort noszenia. 
 
 
 
 
 

 
Guzki trące na górnej stronie 
pobudzają ukrwienie w 
stopie. 
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Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli w bucie jest mniej miejsca, można zastosować 
igli Active. Wkładka ta zamiast całościowej miękkiej 

wyściółki posiada miękką podkładkę dla przedstopia 
oraz dla pięty i jest trochę cieńsza. 

 
 

( str. 24 )

Flexibility Variability Light Weight

Buty rekreacyjne i 
wygodne

Różnego rodzaju 
buty sportowe

High Cushion

med comfort



Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 48

Masa jednej wkładki 
35 – 65 g
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ141xx
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

wkłady  
(ok. 58° Shore A)

pelota podgłowowa

0,4 – 0,6 mm usztywniacz z włókna węglowego

1 mm welur, bordowy

3,0 mm tworzywo PPT koloru cielistego 
(ok. 10 – 15° Shore A)

2,0 mm tworzywo EVA, czarne 
(ok. 30° Shore A)
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igli Junior
Dla dziecięcych stóp o szczególnych wymagani-
ach w fazie wzrostu

•	Wspomaga poprawę samopostrzegania u dziecka, 
korekcję nieprawidłowości postawy stopy lub nogi 
oraz aktywną redukcję zaburzeń chodu, koordynacji 
i postrzegania.

•	Służy do indywidualnej korekcji postawy stopy w 
przypadku pronacji/supinacji. 

Właściwości

 
Miskowaty kształt gwarantu-
je optymalne prowadzenie 
pięty i stabilizację stopy w 
obuwiu.  
 
 
 
 
 

 
Dzięki wkładom umieszcza-
nym w dowolnym miejscu 
możliwe jest dostosowanie 
sposobu działania do 
przebiegu terapii przez 
eksperta ds. igli. 
 
 
 

 
Usztywniacz z włókna 
węglowego o grubości 
zaledwie 0,5 mm zapewnia 
niezbędne wsparcie dla stopy 
dziecka, nie układając jej w 
bierny sposób. Wpływa to 
korzystnie na ruchomość i na 
wzmocnienie mięśni.
 
 

Model igli Slim jest dostępny dopiero od rozmiaru buta 35.
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Które modele można zastosować jako alternatywę?

Do zastosowania w wąskich butach nadaje się 
również igli Slim. 

 
 
 
 

( str. 22 )

Obuwie dziecięce Różnego rodzaju 
buty sportowe

Flexibility Variability Light Weight

junior med sport



Szczegóły

Recepta 
Para miskowatych wkładek z wymiennymi klinami do  
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku kształtu

Dostępne rozmiary 
19 – 34

Masa jednej wkładki 
11 – 24 g
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ060xx (igli Junior)
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

wkłady  
(ok. 58° Shore A)

3,0 mm Thermosoft, czerwony, gładki 
(ok. 40° Shore A)

0,5 mm usztywniacz z włókna węglowego 

0,7 mm mikrofibra, jabłkowo-zielona 
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igli Slim
Szczególnie smukła wkładka do wąskiego obuwia

•	Pomaga w zapobieganiu kontuzjom i zaburzeniom 
na tle nieprawidłowego obciążenia.

•	Smukły kształt usztywniacza z włókna węglowego i 
cienkie tworzywo EVA umożliwiają zastosowanie w 
wąskim obuwiu.

•	Krótki usztywniacz z włókna węglowego nie 
obejmuje stawu śródstopno-palcowego palucha, co 
umożliwia lepsze przetaczanie stopy. Jednocześnie 
wkładka pozwala na wykonywanie ruchów rotacyj-
nych i tym samym nie utrudnia ruchomości stopy. 

Właściwości

 
Wąska konstrukcja wkładki 
umożliwia wysoki stopień 
aktywności, dlatego może 
znajdować zastosowanie w 
wąskim obuwiu, takim jak 
buty sportowe lub eleganckie 
obuwie skórzane. 
 
 

 
Dzięki wgłębieniu jest miejsce 
na podstawę piątej kości 
śródstopia. 
 
 
 
 
 
 

Wąski usztywniacz z włókna 
węglowego stanowi 
elastyczne wsparcie.

Buty piłkarskie Buty rekreacyjne i 
wygodne

Buty biznesowe
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Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli w bucie jest zbyt mało miejsca, można 
zastosować wkładkę igli Business Silver, która jest 

wyposażona w mniej wyściółki i zapewnia  
więcej wsparcia dzięki mocniejszemu  

usztywniaczowi z włókna  
węglowego. 

( str. 28 )

Flexibility Variability Light Weight

med sport



Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 48

Masa jednej wkładki 
27 – 38 g
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ080xx
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

0,7 mm mikrofibra, czerwona

4,0 mm Vacusoft, biały 
(ok. 35° Shore A)

0,4 – 0,6 mm usztywniacz z włókna węglowego

wkłady  
(ok. 58° Shore A)
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Nadaje się 
szczególnie 
do butów 
piłkarskich



igli Active
Wysokogatunkowa wkładka dla osób aktywnych 
ruchowo

•	Wyściółka przedstopia odciąża kości śródstopia.
•	The heel pad absorbs the forces generated when the 

foot lands.
•	Wspiera sklepienie stopy i służy do indywidualnej 

korekcji jej postawy.
•	Zapewnia trwałe powodzenie terapii przez celowe 

pobudzanie mięśni.
•	Wywiera wpływ na ustawienie stawów, napięcie 

mięśni i postawę ciała.

Właściwości

 
Wyściółki przedstopia i pięty 
amortyzują stąpanie i 
stanowią miękkie podłoże dla 
kości śródstopia. 
  
 
 
 
 

 
Wgłębienie w okolicy 
przedstopia umożliwia niższe 
ułożenie palucha przy 
jednocześnie miękkim 
wyściełaniu stawu 
śródstopno-palcowego 
palucha. 
 
 

 
Antybakteryjne działanie 
pokrycia z mikrofibry 
poprawia klimat stopy. 
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Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli wymagane jest skuteczniejsze wyściełanie 
podeszwy i w bucie wystarcza miejsca, można 

sięgnąć po igli Comfort.  
 
 
 

( str. 18 )

Buty rekreacyjne i 
wygodne

Różnego rodzaju 
buty sportowe

Flexibility Variability High Cushion Antibacterial

med sport comfort



Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 48

Masa jednej wkładki 
40 – 58 g
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ121xx
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

0,5 mm antybakteryjna mikrofibra, czarna

2,0 mm tworzywo EVA, purpurowe 
(ok. 30° Shore A)

0,5 – 0,75 mm usztywniacz z włókna węglowego

wkłady  
(ok. 58° Shore A)

pelota podgłowowa

3,0 mm tworzywo PPT, niebieskie 
(ok. 10 – 15° Shore A)

2,0 mm tworzywo EVA, czarne 
(ok. 30° Shore A)

1,5 mm tworzywo PPT, niebieskie 
(ok. 10 – 15° Shore A)

1,5 mm tworzywo PPT, niebieskie 
(ok. 10 – 15° Shore A)
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Nadaje się 
szczególnie 
do butów 
trekkin-
gowych



igli Hardboot
Wkładka sportowa do butów z twardą skorupą i 
solidnego obuwia

•	Obniża szczyty nacisku dzięki wbudowanym 
miękkim podkładkom w okolicy przedstopia i stępu.

•	Kształt i dobór materiałów przyczyniają się do 
unikania zdrętwień stopy – pomimo małej 
 przestrzeni dla stopy w bucie.

•	Optymalizuje przenoszenie siły na but.
•	Odciąża podstawę piątej kości śródstopia.

Właściwości

 
Wbudowane miękkie 
podkładki stanowią miękkie 
podłoże dla przedstopia i 
pięty.  
 
 
 
 
 

 
Dzięki konstrukcji i 
materiałom wkładki 
podstawa piątej kości 
śródstopia ma miękkie 
podłoże. 
 
 
 
 

 
Pokrycie powleczone 
antybakteryjnym materiałem 
Alcantara stwarza przyjemny 
klimat dla stopy.  
 
 
 
 
 

 
Długi usztywniacz z włókna 
węglowego umożliwia 
udoskonalone przenoszenie 
siły na but z twardą skorupą. 

Buty z twardą skorupą i solidne obuwie
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Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli w bucie jest zbyt mało miejsca, można 
zastosować igli Control. Wkładka ta ma nieco 

mniejszą amortyzację i odznacza się  
również długim usztywniaczem  

z włókna węglowego. 
 

( str. 26 )

Variability Dynamic Force Antibacterial

med sport comfort



Szczegóły

Recepta 
Para wkładek z miękką wyściółką z wymiennymi klinami do 
supinacji/pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku 
kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 48

Masa jednej wkładki 
33 – 47
w zależności od rozmiaru

Numer artykułu 
PJ180xx
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

0,7 mm Alcantara, czarna

3,0 mm tworzywo PPT, beżowe 
(ok. 10 – 15° Shore A)

0,4 – 0,6 mm usztywniacz z włókna węglowego

wkłady  
(ok. 58° Shore A)

prowadnica pięty

3,0 mm tworzywo PPT memory, jasnoniebieskie 
(ok. 15° Shore A)

2 mm tworzywo EVA, niebieskie 
(ok. 30° Shore A)

2,0 mm tworzywo EVA, białe
(ok. 30° Shore A)
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Nadaje się szczególnie do butów narciarskich i 
snowboardowych, łyżworolek, butów trek-
kingowych oraz łyżew



igli Business Silver
Cienka wkładka do butów biznesowych i czółenek

•	Mimo niewielkiej wysokości możliwe jest odciążenie 
i prowadzenie stopy przez umieszczenie wkładów.

•	Lekka amortyzacja tworzywa PPT o długiej podes-
zwie przyczynia się do komfortu noszenia.

•	Wzmocniony usztywniacz z włókna węglowego 
zapewnia stabilność mimo mniejszej masy i 
objętości.

•	Wplecione w pokrycie wkładki srebrne nitki hamują 
rozwój bakterii powodujących nieprzyjemny 
zapach.

Właściwości

 
Niewielka wysokość i smukły 
kształt pozwalają na 
zastosowanie w szczególnie 
wąskim obuwiu. 
 
 
 
 
 

 
Srebrne nitki w pokryciu 
wkładki hamują rozwój 
bakterii powodujących 
nieprzyjemny zapach i 
zapewniają przyjemny klimat 
dla stóp.  
 
 
 

 
Wkładka igli Business Silver 
jest dostępna również w 
stanie pół-oklejonym na 
wypadek, gdy żądana jest 
możliwość indywidualnego 
dopasowania. 
 
 
 

 
Dzięki elastycznemu 
usztywniaczowi z włókna 
węglowego możliwe jest 
dopasowanie do każdego 
nachylenia obuwia.
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Buty biznesowe Czółenka Buty rekreacyjne i 
wygodne

Które modele można zastosować jako alternatywę?

Jeśli w bucie jest wystarczająco miejsca, a żądane jest 
mocniejsze wyściełanie o długiej podeszwie, można 

zastosować wkładkę igli Slim. 
 
 
 

( str. 22 )

Variability Light Weight Super Thin

business sport med



Szczegóły

Recepta 
Para wkładek kopiowych z wymiennymi klinami do supinacji/
pronacji, o długiej podeszwie, według odcisku kształtu

Dostępne rozmiary 
35 – 43 (panie) 
37 – 48 (panowie)

Masa jednej wkładki 
28 – 47 g (panie) 
32 – 49 g (panowie)
w zależności od rozmiaru

Numery artykułów 
PJD41xx (panie) 
PJH41xx (panowie) 
PJ042xx (panie, nieoklejona) 
PJ041xx (panowie, nieoklejonad)
xx = rozmiar, patrz formularz zamówienia

materiał X-Static, czarny,  
ze srebrnymi nitkami

0,8 – 1,2 mm usztywniacz z włókna węglowego

wkłady  
(ok. 58° Shore A)

1,5 mm tworzywo PPT koloru  
cielistego, gładkie 

(ok. 10 – 15° Shore A)

0,5 mm Paraskin, antracytowy

pelota podgłowowa

Wersje

Wkładka igli Business Silver jest 
dostępna w dwóch wariantach 
– dla pań i dla panów. Warianty 
różnią się jedynie kształtem, 
który odpowiednio dopasowano 
do różnych rodzajów obuwia.

Numery artykułów PJD41xx (panie)
PJ042xx (panie, nieoklejona)

PJH41xx (panowie)
PJ041xx (panowie, nieoklejona)

!
Dla panów

Dla pań
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Akcesoria 
i materiały
Następujące materiały można zamówić oddzielnie w firmie medi.

Zestaw wkładów

2 wkłady kuliste, czerwone (25 mm)

2 wkłady kuliste, czarne (25 mm)

2 naklejki filcowe (35 mm)

4 wkłady klinowe (20 mm)

4 naklejki filcowe (22 mm)

Zestaw wkładów Junior

2 wkłady kuliste, czerwone (20 mm)

2 naklejki filcowe (25 mm)

4 wkłady klinowe (16 mm)

4 naklejki filcowe (18 mm)

Naklejki filcowe

10 naklejek filcowych (35 mm)

Clearflex

Przezroczysta powłoka ochronna do usztywniacza z włókna węglowego

ok. 1500 x 1000 mm

30 • Katalog produktów – Wkładki z włókna węglowego marki igli

nr artykułu PJ51006

nr artykułu PJ51007

nr artykułu PJ51011

nr artykułu 1-84125-00



Przykłady dekoracji

1 Ulotki igli Junior | 2 Prezenter wkładek, zestaw 3 szt. | 3 Próbki wkładek z magnesem | 4 Podesty tekturowe, zestaw 3 szt. |  
5 Plakat igli Junior | 6 Plakat igli Active | 7 Banner z materiału igli Active | 8 Plakat igli Sport Woman | 9 Ulotki igli Sport |  
10/11 Półka na wkładki

Pełny przegląd wszystkich materiałów reklamowych można otrzymać od lokalnego przedstawiciela handlowego.

1

2

3

5

4

6 7

8

9

1110
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Das impliziert, das Banner sei aus igli Active-Material gefertigt!



Wkładki z miękką wyściółką Wkładki kopiowe

med comfort junior sport business

Indications
Allround Allround 

Light
Allround 
Light C+

Control Ostroga 
Piętowa

Ostroga 
Piętowa 

Light

Comfort Junior Slim Active Hard-
boot

Business 
Silver 

(panie)

Business  
Silver 

(panowie)

Ból lędźwiowo-krzyżowy ● ● ● ● ● ● ●

Ból śródstopia ● ● ● ● ● ● ●

Choroba Köhlera I ● ●

Choroba Köhlera II ● ● ● ● ● ●

Choroba zwyrodnieniowa górnego / 
dolnego stawu skokowego

●

Choroba zwyrodnieniowa stawu 
 biodrowego

● ● ● ● ● ● ●

Choroba zwyrodnieniowa stawu kola-
nowego, przyśrodkowo / bocznie

● ● ● ● ● ● ● ●

Choroba zwyrodnieniowa tylnej strony 
rzepki

● ● ● ● ● ● ● ●

Metatarsalgia Mortona ● ● ●

Odciski ● ● ● ● ●

Osteochondroza młodzieńcza rzepki ● ● ● ● ● ● ● ●

Osteoporoza ● ● ● ● ● ● ●

Ostroga piętowa ● ●

Paluch koślawy ● ● ● ●

Paluch sztywny ● ●

Płaskostopie ● ● ● ● ● ● ● ●

Pochylenie miednicy ● ● ● ● ● ● ● ●

Reumatyzm ● ● ● ● ●

Stopa koślawa, opadnięta, poprzecznie 
płaska

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Stopa sierpowata ● ● ● ● ● ● ●

Stopa wydrążona ● ● ● ● ● ● ● ●

Uraz łąkotki przyśrodkowo / bocznie ● ● ● ● ● ● ● ●

Uraz więzadła pobocznego bocznego ● ● ● ● ● ● ● ●

Włóniakowatość guzkowata rozcięgna 
podeszwowego

● ● ● ●

Wypadnięcie dysku ● ● ● ● ● ● ●

Zespół bólowy ścięgna Achillesa ● ● ● ● ● ● ●

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego ● ● ● ● ● ● ●

Złamanie marszowe ● ● ●

Pomoc przy wyborze 
Wskazania
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Wkładki z włókna węglowego marki igli można stosować w 
połączeniu z dodatkowymi podkładkami wyściełającymi i elemen-
tami sensomotorycznymi jak np. pasek między palcami itd.

Proponowane modele są zaleceniami. Jeśli buty spełniają warunki „solidna 
podeszwa wewnętrzna, wysokie łożysko pięty i wystarczająca objętość przed-
stopia”, to można zastosować również inne modele.

Uwagi

Wkładki z miękką wyściółką Wkładki kopiowe

med comfort junior sport business

Możliwości zastosowania
Allround Allround 

Light
Allround 
Light C+

Control Ostroga 
Piętowa

Ostroga 
Piętowa 

Light

Comfort Junior Slim Active Hard-
boot

Business 
Silver 

(panie)

Business  
Silver 

(panowie)

Buty biznesowe ● ● ● ● ●

Buty piłkarskie ● ●

Buty z twardą 
skorupą

● ●

Czółenka ● ● ● ●

Sandały / pantofle 
do stosowania 
wkładek luzem

● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

Buty wygodne / 
buty do stosowa-
nia wkładek luzem

● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

Trampki ● ● ● ● ● ● ● ●

Buty sportowe 
z elastyczną 
podeszwą

● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○

med comfort junior sport business

Cechy szczególne
Allround Allround 

Light
Allround 
Light C+

Comfort Ostroga 
Piętowa

Ostroga 
Piętowa 

Light

Comfort Junior Slim Active Hard-
boot

Business 
Silver 

(panie)

Business  
Silver 

(panowie)

Amortyzacja stąpania/stępu ● ● ● ●

Pobudzanie ukrwienia ●

Hamowanie powstawania 
nieprzyjemnych zapachów

●

Zwiększona rotacja w 
 przedstopiu ¹

● ● ●

Zmniejszona rotacja w 
przedstopiu ²

● ●

Ze wzmocnionym usztywni-
aczem z włókna węglowego

● ●

Amortyzacja przedstopia ● ● ●

¹ krótki usztywniacz z włókna węglowego     ² długi usztywniacz z włókna węglowego

○: tylko w połączeniu z podeszwą do przetaczania / solidną podeszwą

Pomoc przy wyborze 
Możliwości zastosowania i cechy szczególne
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Oferta usług 
Public Relations, wydarzenia i marketing
Indywidualne rozwiązania i wsparcie dotyczące pomieszczeń handlowych i wydarzeń lub przy komuni-
kacji z mediami i konsumentami – wszystko z jednej ręki.

Marketing

•	ulotki i broszury
•	plakaty i bannery
•	próbki wkładek
•	wystawniki
•	materiały wideo
•	indywidualnie wykonane środki reklamowe

Public Relations

W celu zwiększenia popularności naszej firmy 
oferujemy Państwu bezpłatne usługi PR w 
zakresie regionalnej współpracy z mediami. W 
tym kontekście sporządzimy dla Państwa 
indywidualny komunikat prasowy. Mogą 
Państwo również liczyć na naszą pomoc przy 
opracowaniu indywidualnych ogłoszeń.

Wsparcie przy wydarzeniach

Chętnie udzielimy Państwu rady i pomocy przy 
planowaniu i przeprowadzaniu imprez, stawiając 
do dyspozycji fachowy personel oraz indywidual-
ne materiały reklamowe i marketingowe.

Dalszych informacji chętnie ud-
zieli Państwu lokalny przedsta-
wiciel handlowy.
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Notatki
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