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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBU A OŠETØOVÁNÍ OBUVI
Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil naši obuv. Vìnujte, prosím, patøiènou pozornost následujícím informacím. Upozorníme Vás na nìkolik skuteèností a poradíme Vám, jak se
zakoupenou obuví zacházet a udržovat ji tak, aby Vám sloužila k Vaší plné spokojenosti. A Vaše spokojenost je naším prvoøadým cílem.
Ortopedická obuv je urèena ke korekci vrozených i získaných vad nohou, zhotovená na zakázku dle pøedpisu osoby kvalifikované podle vnitrostátního práva na základì individuální míry.
Obuv od výrobce DZO s.r.o. je zdravotnickým prostøedkem rizikové tøídy I. Splòuje požadavky obvyklé jakosti stanovené pøíslušnými technickými normami platnými v Èeské republice (jsou
to: ÈSN P 795600 - Obuv - Požadavky a zkušební metody a ÈSN 795790 - Obuv - Pøijatelné odchylky) a zároveò je za bìžných a rozumnì pøedvídatelných podmínek užiti bezpeèná (dle Naøízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostøedcích). Je zdravotnì nezávadná a splòuje hygienické požadavky. Oèekávaný klinický pøínos
ZP: zajištìní normálního vývoje skeletu nohy.

Obecné rady k výbìru obuvi, informace o používaných materiálech a také zásadách a zpùsobech ošetøování
Vycházková obuv - je obuv k nošen! po místních komunikacích nebo v místnostech. Vyznaèuje se mohutnìjší a trvanlivìjší konstrukcí spodku než obuv spoleèenská. Je charakteristická velkou
pestrostí støihu a použitých materiálù. Rozlišujeme letní vycházkovou obuv (lehká, vzdušná obuv), celoroèní vycházkovou obuv (obu v s konstrukcí pøizpùsobenou nošen! v rùzných klimatických
podmínkách, podešev zpravidla dezénovaná) a zimní vycházkovou obuv (obuv s vysokou úrovní tepelnì izolaèních vlastností, podešev zpravidla s protiskluzným dezénem).
Rekreaèní obuv - je obuv k nošení pøi sportovnì-rekreaèních a sportovnì-vycházkových pøíležitostem, na delší vzdálenosti i v mírném, upraveném pøírodním prostøedí. Obuv s pevnìjší konstrukcí
svršku a robustnìjším spodkem.
Dìtská obuv - je obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní nároky. Tyto nároky jsou charakterizovány potøebami dìtské nohy, která se vyvíjí a roste:
- vyberte obuv, která dobøe padne do délky i do šíøky, nezapomeòte na nadmìrek 10-15 mm
- dìtská obuv by mìla mít prostornou, kulatou špièku a dostateènì tuhý opatek
- upøednostòujte kotníèkový støih šnìrovací nebo s páskem na suchý zip
- dìtská noha roste velice rychle, kontrolujte proto pravidelnì velikost nohy a nošené obuvi
- nezapomeòte, že dìtská noha se vyvíjí, její kosti jsou mìkké a pøípadné nedodržení základních zásad mùže mít za následek poškození nohy dítìte mnohdyna celý život
Výrobní zpùsob - Další hledisko výraznì ovlivòující funkci a údržbu obuvi je výrobní zpùsob, tzn. zpùsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem. Firma DZO: používá tzv. lepený výrobní
zpùsob. Obuv lepená - nejèastìji používaná technologie, kdy je spodek obuvi ke svršku pøipevnìn lepením. Pevnost lepeného spoje mùže být negativnì ovlivnìna promáèením nebo propocením
obuvi, event. opakovaným používáním nedostateènì vysušené obuvi. Pøi neopatrné chùzi mùže dojít k mechanickému uvolnìn! lepeného spoje (ukopnutí).
Použitý materiál, jeho údržba a ošetøování: V souèasné dobì se používá velké množství materiálù, od mnoha druhù usní, až po materiály syntetické a textil. Základní znalosti o použitých
materiálech, spolu se správným ošetøováním a peèlivou údržbou, prodlužují životnost Vaší obuvi.
Useò (kùže) - nejèastìji používaný, pøírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu obuvi. Useò je prodyšná, mìkká, má velmi dobré absorpèní vlastnosti a je schopna se pøizpùsobit
individuálnímu tvaru nohy. Useò je charakteristická svou promìnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje jej! pøírodní charakter a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetických materiálù. Useò není
neomezenì odolná pùsobení vlhkosti a to ani z vnìjší (klimatické vlivy) ani z vnitøní strany (pot).
O usòovou obuv je proto tøeba neustále peèovat. Rozeznáváme nìkolik základních druhù usni:
Hladká useò - je useò s jemnì strukturovaným povrchem s malými póry. Obuv zbavte neèistot vhodným kartáèkem nebo mìkkým vlhkým hadøíkem a vytøete do sucha. Použijte vhodný krém
požadovaného odstínu a vyleštìte. Rovnìž lze použít speciální samolešticí emulze nebo samolešticí houbièky.
Laková useò - je useò s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usnì. Její povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, c hemické vlivy, rozmáèen! a mráz.
Neèistoty z povrchu usnì odstraòte jemným vlhkým hadøíkem, povrch ošetøete krémem èi sprejem na lakové usnì.
Nubuk, velur (semiš) - je useò broušená po líci nebo po rubu. Obuv z tohoto materiálu ošetøujte pryžovým kartáèkem a pøípravky, které jsou urèené pro vlasové usnì. Tyto pøípravky oživují barvu
a mohou být barevné nebo bezbarvé. Dùležité je ošetøení vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodì. Tyto usnì nikdy nekrémujte!
Povrstvená useò (povrstvená kùže) - je useò, která má na povrchu nanesenou èi pøipojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako laková useò.
Tento materiál otøete vlhkým hadøíkem a utøete do sucha nebo používejte prostøedky urèené k ošetøení syntetických materiálù.
Textil - používá se na lehèí, èasto letni nebo domácí obuv. Textilní obuv ošetøujte za sucha kartáèováním a èistícími spreji na textil , které obuv impregnuji, oživl barvy a zamezí ušpinìní.
Syntetické materiály - plasty, koženky, poromery - tyto materiály vzhledem èasto pøipomínají useò, ale jejich vlastnosti nedosahuji kvality pøírodních usní. Tato obuv je velmi nenároèná na
údržbu. Omývejte ji vlhkým hadøíkem s pøídavkem saponátu a utøete do sucha. Pryž - obuv omývejte vlhkým hadøíkem s pøídavkem saponátu a vytøete do sucha.
Další zásady správného udržování a ošetøování obuvi:
- pøi obouvání obuvi, zejména uzavøeného støihu, používejte obouvací lžíci, po vyzutí obuv napnìte na napínáky odpovídající velikosti støídejte èasto obuv, zejména v deštivém poèasí
(nedoporuèujeme používat každodennì stejnou obuv) obuv je nutné nechat po každém použití dùkladnì vyschnout a vyvìtrat (i s vyjmutou vkládací stélkou) používání nedostateènì
vysušené obuvi zpùsobuje její nadmìrné opotøebeni (zvláštì stélek a podšívek)
- usòová obuv i obuv z broušených usni (samozøejmì také obuv ze syntetických materiálù a textilu) není v žádném pøípadì neomezenì odolná proti vlhkosti - vhodnou impregnaci pouze
zvyšujeme její odolnost proti vnìjší vlhkosti
- obuv z hladké usnì pøed prvním použit! naimpregnujte a následnì nakrémujte, další impregnaci èi krémování provádìjte podle potøeby
- vyvarujte se rozmáèení obuvi, které poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar obuvi
- promáèenou obuv vycpìte novinami a postupnì sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty
- nerovnomìrná kresba líce a èásteèná rozdílnost povrchu je charakteristická pro pøírodní useò
- textilní ani jinou obuv zásadnì nedoporuèujeme prát v praèce za použití saponátových prostøedkù
- vèasnou základní údržbou nebo výmìnou opotøebovaných patníkù, podešvi (pøíp. podrážek), vkládacích èi vlepovacích stélek nebo šnìrovadel zabráníte poškozeni dalších souèástí Vaší
obuvi; toto pøípadné poškození nemùže být dùvodem k reklamací.
Ve specializovaných prodejnách s obuvi najdete široký sortiment výrobkù k ošetøování a údržbì všech druhù obuvi. Dùslednì dodržujte návod k použití uvedený na tìchto výrobcích.
Jakákoliv závažná nežádoucí pøíhoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostøedkem, by mìla být hlášena výrobci a pøíslušnému orgánu èlenského státu (www.sukl.cz).
V pøípadì pochybností o vhodnosti obuvi k dalšímu nošení, obrate se na místo kde jste obuv pøevzali. V pøípadì pochyb o vhodnosti vybrané obuvi vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu, obrate
se prosím na pøedepisujícího lékaøe. Pøejeme Vám pohodlnou chùzi v naší obuvi.
Použitou obuv likvidujte v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù.
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