Ενοχλήσεις στα κάτω άκρα ή την σπονδυλική στήλη; Μάθε
περισσότερα
Αρκετοί από τους καθηµερινούς πόνους που αισθανόµαστε οφείλονται στον λανθασµένο τρόπο
που πατάµε τα πέλµατα των ποδιών µας.
Ενοχλήσεις στα κάτω άκρα γόνατα – ισχία –σπονδυλική στήλη µπορούν να ανακουφιστούν.
Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρµόζεται µια µέθοδος καταγραφής –πελµατογράφηµα- που αναλύει
την

µορφολογία

των

πελµάτων

και

καταδεικνύει

τα

παθολογικά

ευρήµατα.

Βάση αυτής της καταγραφής κατασκευάζονται τα κατάλληλα ορθοπεδικά πέλµατα, µε στόχο την
άµεση ανακούφιση από τους πόνους και εν συνεχεία την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Τι είναι πελµατογράφος
Πελµατογράφος είναι µια ψηφιακή πλατφόρµα, µε αισθητήρες καταγραφής των πιέσεων του
πέλµατος, τόσο στη στάση όσο και στη βάδιση, προσφέροντας αντικειµενικά και όχι εµπειρικά
δεδοµένα. Ο Πελµατογράφος συνδέεται στον υπολογιστή µε ειδικό πρόγραµµα, αναλύει τα
δεδοµένα σχετικά µε την φόρτιση, το κέντρο βάρους, τις φάσεις στήριξης και αιώρησης κατά τη
βάδιση. Με το πελµατογράφηµα µπορούµε να αναγνωρίσουµε την παθοεµβιοµηχανική και τις
παθήσεις του ποδιού . Το πελµατογράφηµα χωρίζεται σε δυο φάσεις: α) το Στατικό
πελµατογράφηµα και β) το ∆υναµικό πελµατογράφηµα.

Παθήσεις κάτω άκρων
Συχνά προβλήµατα, τώρα βρίσκουν λύση..
Τα ορθωτικά βοηθήµατα της Pelma Analysis χρησιµοποιούνται για να θεραπεύουν παθήσεις του
ποδιού όπως πελµατικές απονευρώσεις, πόνους στη πτέρνα, φλεγµονή στο µετατάρσιο
,φλεγµονές και ρήξεις συνδέσµων καθώς και για να διορθώσουν την βιοµηχανική και την
ευθυγράµµιση του διασκελισµού.
Η τέλεια εφαρµογή των ορθωτικών βοηθά στην αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων που
πηγάζουν και εστιάζονται στο πόδι καθώς και στα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο γόνατο
στα ισχία και χαµηλά στη οσφυϊκή χώρα, εξ αιτίας της λανθασµένης στάσης βάδισης του
ασθενούς.

Η χρησιµότητα του ορθωτικού βοηθήµατος αναφορικά απευθύνεται και στις παρακάτω
ιατρικές παθήσεις:
• πλατυποδία
• αχίλλειος τενοντίτις
• µεταταρσαλγία
• πελµατιαία απονευρωσίτιδα
• νευρίνωµα morton
• βλαισός µεγάλος δάκτυλος

• επικουρικό σκαφοειδές
• έσω κνηµιαίο σύνδροµο ( Περιοστίτιδα – Shin Splints ).

Ορθοπεδικά Πέλµατα
Το λογισµικό πρόγραµµα του πελµατογράφου αναλύει και σχεδιάζει υποστηρίγµατα ιδανικής
διόρθωσης που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και στην κάθε πάθηση ειδικά.
Λαµβάνοντας την µέτρηση (πελµατογράφηµα)και υπολογίζοντας όλες εκείνες τις παραµέτρους
που είναι απαραίτητες για τον σωστό σχεδιασµό ενός ορθωτικού πέλµατος όπως:
πάθηση, τύπος υποδήµατος προβλήµατα κάτω ακρών, ο ειδικός φροντίζει έτσι ώστε το ορθωτκό
βοήθηµα που σχεδιάζεται να είναι το πλέον κατάλληλο για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά .

Ιδιαίτερα προτερήµατα ενός ζεύγους πελµάτων ψηφιακής ανάλυσης
• Εξατοµικευµένα ορθοπεδικά πέλµατα
• Πέλµατα στα οποία έχουν δηµιουργηθεί ζώνες ανακούφισης και στήριξης ανάλογα µε την
κατανοµή των πιέσεων στα κάτω άκρα
• Πέλµατα που τοποθετούνται σε όλους τους τύπους παπουτσιών
• Πέλµατα που επενδύονται µε αντιµυκητιακά υλικά
• Πέλµατα που πλένονται
• Πέλµατα που αερίζονται λόγω της µικροδοµής τους µην επιτρέποντας την ανάπτυξη
αναερόβιων µικροβίων
• Πέλµατα που µπορούν να συµπληρώσουν πελµατιαία ελλείµµατα µε χρήση δυο υλικών ή και
τριών διαφορετικής σκληρότητας, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν δύσκολες περιπτώσεις µε
αποτέλεσµα την απόλυτη άνεση και την ανακούφιση.
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