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Εάν νιώθετε τα πόδια σας βαριά
και κουρασμένα από την καθημερινή
δουλειά, την έντονη άσκηση ή άλλη καταπόνηση,
κάντε το σωστό βήμα.

ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΆΦΗΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ
Το πελματογράφημα είναι το πλέον σύγχρονο σύστημα εξέτασης με μετρήσεις
για την στάση, τη βάδιση και τη μορφολογία των κάτω άκρων.
Η εξέταση είναι απλή και σύντομη καθώς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να
σταθείτε πάνω στον πελματογράφο, για την στατική ανάλυση της στάσης, ή να
περπατήσετε, για τη δυναμική ανάλυση της βάδισής σας.
Σκοπός του πελματογραφήματος είναι ο εντοπισμός δυσλειτουργειών
που πιθανόν να προκαλούν πόνο από το πόδι μέχρι και τον αυχένα.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ. 1348/2004, η COMEX διαθέτει πιστοποίηση για την εμπορία
και διακίνηση τεχνολογικών προϊόντων. Η κατασκευή των πελμάτων γίνεται από πιστοποιημένο
υπεύθυνο παραγωγής που πληροί όλες τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την
Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

EVERYDAY
COMEX ORTHOTICS

Τα καλύτερα πέλματα της αγοράς για καθημερινή
χρήση από την COMEX
Οι πόνοι της μέσης και των ποδιών πολλές φορές οφείλονται στην κακή
κατάσταση των παπουτσιών, στη λάθος στάση, στην ανισομερή βάδιση και σε μια
σειρά παραγόντων που τα παπούτσια δεν μπορούν να δώσουν λύση. Τα πόδια μας
είναι διαφορετικά και στο κάθε ένα από αυτά ασκούνται διαφορετικές πιέσεις.

MEDICAL
COMEX ORTHOTICS

Τα ορθωτικά πέλματα για την αντιμετώπιση
των παθήσεων των κάτω άκρων
Χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των παθήσεων της ποδοκνημικής άρθρωσης
και του άκρου ποδός.
Τα ιατρικά ορθωτικά πέλματα είναι κατάλληλα για την απαλλαγή από
τους πόνους των κάτω άκρων που οφείλονται σε συγκεκριμένες παθήσεις,
όπως πελματιαία απονευρωσίτιδα, τενοντίτιδα αχιλλείου, πτώση μεταταρσίων
κεφαλών, φλεγμονές, άκανθα πτέρνης, πλατυποδία, κοιλοποδία,
πόνος στα σφυρά, κλπ.

ADVANCE
COMEX ORTHOTICS

Η νέα γενιά ορθωτικών πελμάτων έφτασε
και στην Ελλάδα από την COMEX
Η νέα γενιά εξατομικευμένων αθλητικών ορθοτικών πελμάτων είναι πλέον
διαθέσιμη και στην Ελλάδα από την COMEX. Τα νέα πέλματα είναι κατάλληλα
για όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής από τα συνηθισμένα πέλματα, βοηθούν στη μείωση των τραυματισμών,
ενώ βοηθούν και στη βελτίωση των επιδόσεων.
Οι πιέσεις που δέχεται το πόδι μας όταν αθλούμαστε είναι μεγάλες και για το
λόγο αυτό είναι σημαντικό να επιλέξουμε τα σωστά παπούτσια. Ακόμη και εάν
διαθέτουν ειδικά προστατευτικά ή μαξιλαράκια ο κίνδυνος τραυματισμού είναι
υπαρκτός. Εάν όμως θέλουμε να μειώσουμε πραγματικά τους τραυματισμούς
τότε πρέπει να επιλέξουμε τα σωστά ορθωτικά πέλματα.

Running
Το COMEX Running έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους ασχολούνται με το
τρέξιμο παρέχοντάς τους, μεγαλύτερη σταθερότητα, μεγαλύτερη προστασία
από τραυματισμούς, περισσότερη αντοχή, καλύτερη στάση, μεγαλύτερη
ταχύτητα. Στόχος του πέλματος είναι να βελτιώσει την εμπειρία τρεξίματος,
μειώνοντας τους τραυματισμούς. Το Comex Running κατασκευάζεται ειδικά
για τα δικά σας πόδια!
Αντίστοιχα, ποικιλία πελμάτων για κάθε δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα
επιλογής για εξατομικευμένη σχεδίαση και καλύτερα αποτελέσματα.
Με όποιο άθλημα και αν ασχολείστε η COMEX έχει τη λύση.

Running

CrossFit

Basketball

Football

Handball

Volleyball

Tennis

Athletics

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΔΙΩΝ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ
ΑΝΕΤΗ ΖΩΗ
Ρωτήστε το γιατρό σας σήμερα.
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