
 
Használati útmutató  

 
Az SPM talpbetét orvostechnikai eszköz. A számítógépes 
(egyedi) méretvétel alapján rendelésre készült moduláris 
elemekből összeállított SPM talpbetét optimálisan 
biztosítja a lábon kialakult statikai elváltozások (lúdtalp, 
haránt- és bokasüllyedés) okozta panaszok kezelését. 
Cukorbetegséggel kezelt személyek részére külön betétet 
készítünk. 

 

Használata: 
A talpbetét bármilyen belső emelés nélküli – megfelelő 
bőségű, 2 - 5 cm sarokmagasságú – lábbelibe 
elhelyezhető. Ideális a zárt, kényelmi, utcai cipő vagy a 
sportcipő (kizárva a hegyes orrú, tűsarkú, kényelmetlen 
szűk vagy kis bőséggel rendelkező divatcipőket!) A betét 
annak vastagsága miatt elvesz a cipő bőségéből, ami 
normális jelenség. Használatához a cipőben lévő eredeti 
betétet ki kell venni és csak az egyedi betéttel kell 
hordani. A betét használata kivehető talpbetétes 
papucsban, szandálban is megoldható. Egyéb nyitott 
szandálban, papucsban a betétet ideiglenesen rögzíteni 
kell pl. mindkét oldalán tapadó ragasztószalaggal. 
 

A betétet a cipő sarokrészébe ütközésig helyezzük be, és 
ezt a pozíciót viselés során is biztosítsuk. Ha a betét 
hossza nem egyezik meg a cipő hosszával, az elejéből 
ollóval hozzá lehet igazítani. Ügyeljünk az oldaliságra! 
(bal-jobb). Az igazítás során 1 cm-nél nagyobb részt ne 
vágjon le a betétből. 
 

A betét kialakítása és anyaga kellemes komfortérzetet 
biztosít viselőjének. Ennek ellenére megtörténhet, hogy 
kezdetben kényelmetlennek tűnik, mivel a talpnyomás 
érzete és toleranciája egyénenként tág határok közt 
változhat. Célszerű fokozatosan hozzászoktatni a lábat 
az áthelyezett nyomáspontok okozta új érzethez. Először 
napi 5-10 majd 10-15, utána 30-60 percet ajánljuk 
használni. Ezt követően már megpróbálhatja egész nap 
viselni, ha nem érez különösebb kellemetlenséget 
viseléskor. Előfordulhat, hogy akár egy-két hét is 
szükséges a teljes alkalmazkodáshoz.  

 

Az egészséges talpizomzat fenntartására ajánljuk, hogy 
fokozottan ügyeljen, amelyet a talpbetétben alkalmazott 
modulok rugalmassága révén és a rendszeres talpizom 
tornával érhet el. 
 

 
 
Tisztítás: 
A nedvesség hatására a betét elszíneződhet. Az 
átnedvesedett betétet használaton kívül szükséges 
levegőzteti, kiszárítani. Tisztítása csak enyhén nedves 
ruhával történhet. Ne tisztítsa oly módon, hogy a betét 
teljesen átnedvesedjen.  
Tisz�tás után is alaposan szárítsa meg, de ne sugárzó hővel. 
(pl. ne kályhán vagy hajszárítóval) 
 

Garancia:  
A talpbetét normál, mindennapos utcai használatra 
készült. Tartósságát növeli, ha zoknival, harisnyával viselik. 
Kerüljük, a krémek használatát a lábon amikor a talpbetétet 
hordjuk, mert ez a betét használhatatlanságához vezet. Az 
ilyen és ehhez hasonló jellegű és a nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károkért felelősséget, szavatosságot 
nem vállalunk. 
 

Extrém igénybevételekre (versenysport) nem alkalmas, erre 
speciális betétek állnak rendelkezésre.  
 

A termékre a rendeltetésszerű használat mellett 6 hónap 
szavatosságot biztosítunk. 

 

Az SPM FOOT Kft. által gyártott SPM talpbetétek 
megfelelnek a 93/42/EEC direktívát honosító az 

orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.  (III.17) EüM 
rendelet 1. számú mellékletében foglalt – és rá 

vonatkoztatható – alapvető követelményeknek, és 
rendelkeznek a gyártó szándéka szerinti 

teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén 
nem veszélyeztetik a beteg, a kezelő vagy más személy 

egészségét, illetve biztonságát 
 

Az SPM talpbetét kizárólag annak a személynek a 
használatára készült, akit a jelen használati útmutató 
túloldalán megneveztek a talp nyomáspont műszeres 

mérésekor. A gyártási azonosítószám a túloldalon 
szereplő mértvételi lapon és a betéten is megtalálható. 

 

A talpbetéttel kapcsolatos bármilyen ügyintézéssel 
kapcsolatban keresse a méretvételi helyet ahol a talpbetétet 

megrendelte. 
 

Gyártja: SPM FOOT Kft. (1074 Budapest, Csengery u. 28.) 
 

 
Talpizom torna letölthető honlapunkról:  
www.ortoprofil.hu->szolgáltatásaink->SPM talpdiagnosztika 

 
 
 

www.spm-foot.hu


