*pouze pro objednávku modelu 1033/1038
Karta pomiaru stóp do Buto-ortezy AurelkaORTO (Měřící karta ortézové boty)
Imię i nazwisko klienta (Jméno
Data badania (Datum

a příjmení klienta): ………………………………………………………………………...

měření): .......................................... Model obuwia (Model obuvi): ……………………………...

Imię i nazwisko osoby wykonującej pomiar (Jméno

Oznaczenie
na
schemacie**

osoby, která provádí měření): ………………………………………...

Cecha

Stopa lewa

Funkce

Levá noha

Stopa prawa

Pravá noha

Rozmiar sugerowany przez klienta

-

(Rozměr dle klienta)
Długość stopy/ortezy/wkładki*** [w cm]

E

(Délka chodidla v cm)
Obwód przodostopia [w cm]

Pomiary niezbędne

Povinné údaje

A

(Obvod přes metatarzy)
Obwód śródstopia [w cm]

B

(Obvod přes nárt)
Obwód przez piętę [w cm]

C

(Obvod přes patu)
Obwód na kostką [cm]

D

(Obvod přes kotník)
Szerokość przodostopia [w cm]

F

(Šířka přední části chodidla)
Szerokość pięty [w cm]

G

(Šířka paty)

Nepovinné údaje

Pomiary opcjonalne

Wysokość zakończenia palucha [w cm]

H

(Výška prstů)
Wysokość stawu palucha [w cm]

I

(Výška kloubu palce)
Wysokość podbicia [w cm]

J

(Výška nártu)
Wysokość cholewki [w cm]

K

(Výška svršku –

Měření pro ortézové boty

Pomiary niezbędne dla Buto-ortezy

jak vysoká má být korekce)
Obwód łydki na górze cholewki [w cm]

L

(Obvod lýtka v horní části svršku/
na konci boty)
Obwód łydki w najszerszym miejscu [w cm]

M

(Obvod lýtka v nejširším místě)
Wysokość najszerszego miejsca łydki [w cm]

N

(Výška nejširšího místa lýtka)
Wysokość usztywnienia (zakładki) [w cm]

O

(Výška vyztužení –
jak vysoká má být ortéza)
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Dodatkowe uwagi:

Doplňkové poznámky:
*je možné určit tvrdost ortézy
(tvrdost je možné kombinovat –
např. kotník tvrdá, lýtko měkká)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Typ podrážky:
Typ korekce:
Typ podšívky (v případě, kdy je jiná než přírodní kůže):
Další poznámky:

Při měření je vhodné pomoc druhé osoby
Měření provádějte ve stoje, v případě nechodícího klienta vsedě se zachováním pravého úhlu pod kolenem
Každé chodidlo měřit zvlášť
Pokud budou v obuvi použité vložky, měření provádět s vložkou pod chodidlem
Pokud budou v obuvi použité ortézy, měření provádět s ortézou.
Při měření s ortézou zohlednit pásky, zapínání
Uvádět skutečné naměřené hodnoty bez nadměrků dle vlastního uvážení (netýká se velikosti obuvi)
Je vhodné doplnit o fotografie zepředu, zezadu a zboku
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