
Hobble Free

NOWOŚĆ 
Obuwie Hubble-Free 

Hobble-Free
to  obuwie z charakterystyczną 
kołyskową podeszwą. 
Jej optymalna wysokość w połączeniu 
z jej nowatorskim  kształtem 
gwarantują komfort podczas chodzenia.

Umożliwia również odpowiednie 
ustawienie bioder, dzięki czemu 
utrzymana jest poprawna postura.

W porównaniu do obuwia płaskiego, 
Hobble Free uwalania od bólu 
w okolicy miejsca złamania, jak i 
występowania rany, płynnie 
redystrybuując miejscowy nacisk.

W odróżnieniu od popularnego jednopunktowego sposobu zapinania tego typu 
obuwia, Hobble-Free wyposażony jest w podwójny system mocowania - na górze 
oraz na dole.
Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że stopa jest bezpiecznie 
umieszczona i ustabilizowana w obuwiu.
W przypadku noszenia gipsu gwarantuje, że nie tworzy się żadna przestrzeń 
pomiędzy gipsem a butem.

Paski mocujące z rzepami Velcro łatwo się 
zamykają - nawet jedną ręką. W związku z tym, 
że nie są na stałe połączone z obuwiem, 
pozwalają na różnorodne alternatywne 
zastosowania a ich uniwersalne stosowanie 
zapewnia dostosowanie obuwia do używania 
na prawej bądź lewej stopie.
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Hobble Free

Kołyskowa konstrukcja podeszwy buta 
niweluje dyskomfort w chodzeniu 
powodowany usztywnieniem kostki 
stawu skokowego umieszczonej w 
gipsie.

Dzięki unikatowemu kształtowi 
redukuje naprężenia  w osłabianej 
części gipsu.

Hobble-Free w swej wysokości 
dostosowany jest do obuwia noszonego na drugiej stopie i pozwala na bezpieczne 
chodzenie po nierównych powierzchniach oraz po schodach.

Hobble-Free to swoboda w przemieszczaniu się, bez utykania oraz ograniczania 
mobilności. Stanowi dobrą alternatywę dla kuli oraz wózków, gwarantując pełną 
mobilność

W obuwiu Hobble-Free zastosowano różnorodne technologie, które wykraczają 
ponad to, co można zobaczyć w innych dostępnych rozwiązaniach tego typu.  

Hobble Free są bardzo lekkie - wykonane z specjalnej pianki 
EVA o jednorodnej strukturze Charakterystyczny kołyskowy 
kształt podeszwy jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na 
świecie.

Oferowane w następujących rozmiarach :
L : 265~280 mm
M : 230~265mm
S :~230mm

Wybór rozmiaru jest powiązany z fizycznym 
wymiarem stopy czy też gipsu.

Hobble-Free  został skonstruowany oraz wyprodukowany w Korei.
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Bardzo wysoki 
komfort chodzenia, 
pozwala na łatwe oraz 
bezpieczne 
przetaczanie się, 
dzięki czemu obuwie 
to sprawdza się 
zarówno podczas 
chodzenia w gipsie 
jaki i w procesie 
leczenia ran, gdzie 
zastosowany jest 
najnowszy trend 
dotyczący odciążenia 
miejsca bolącego czy 
też miejsca rany 
poprzez płynną 
redystrybucję nacisku 
na kołysce podeszwy.

Unikatowe 
rozwiązanie 
łączące 
wygodę 
chodzenia z 
procesem 
leczenia


