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RotexShoe to pierwszy na świecie system podtrzymywania stopy z 

zamkami mimośrodowymi.  

Profilaktyczny. Innowacyjny. Stabilny. Bezpieczny. To właśnie RotexShoe w 

całej okazałości. Nowo opracowana wkładka z wyściółką z włókna węglowego 

stanowi pierwsze na świecie tego rodzaju usztywnione wsparcie i stabilizację 

dla stopy. Lata doświadczeń i ciągły proces udoskonalania istotnie wpłynęły 

na opracowanie i stworzenie systemu podtrzymywania stopy Rotex. 

Wartością priorytetową RotexShoe jest bezpieczeństwo i stabilność. 

Przede wszystkim stabilność: RotexShoe składa się z buta wewnętrznego i 

zewnętrznego. Warstwa wewnętrzna posiada anatomiczny wkład i 

odpowiednie wypełnienie dla podparcia stopy i łydki. Warstwa zewnętrzna 

ORTOPEDIA: RotexShoe 

Najwyższa jakość, łatwość obsługi i ruchomość zapewniona przez system modułowy to tylko niektóre cechy RotexShoe, 

który znajduje zastosowanie w zabiegach wymiany stawu biodrowego, artroskopii stawu biodrowego oraz chirurgii urazowej.  

 
jest wykonana z wytrzymałej powłoki z włókna węglowego. Można ją 

zamontować do wspornika na nogę znajdującego się przy każdym rodzaju 

stołu operacyjnego.  

Wygodne w użyciu zamki mimośrodowe są następcą powszechnie 

stosowanych skórzanych pasków. Takie zamki wykazują całkowitą 

odporność na uszkodzenia oraz są znacząco bardziej stabilne. Jednocześnie, 

personel medyczny docenia łatwość, szybkość i większą wygodę użycia tego 

produktu. 

Higiena: Ze względów higienicznych, warstwa wewnętrzna jest przeznaczona 

do jednorazowego użytku. Oznacza to, że dla każdego pacjenta stosuje się 

nową wkładkę wewnętrzną. Nie istnieje zatem potrzeba skomplikowanego i 

czasochłonnego procesu czyszczenia i sterylizacji. 

 
Główne zalety RotexShoe: 

• Stabilne, solidnie ustawione wsparcie stopy niezastąpione  w 

chirurgii biodra oraz chirurgii urazowej 

• Składa się z wewnętrznej wkładki o anatomicznym kształcie oraz 

warstwy wewnętrznej z włókna węglowego 

• Jednorazowa wkładka wewnętrzna zapewnia najwyższy standard 

higieny dla pacjenta 

• Kompatybilny z powszechnie znanymi stołami operacyjnymi 

• Praktyczne i łatwe w użyciu zamki mimośrodowe 

• Zmniejsza ryzyko zranienia pacjenta 

• Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej i złożonej wyściółki 

Condor® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Condor® GmbH w Niemczech i innych państwach. Wszystkie prawa 

zastrzeżone, w szczególności projekt, marka oraz patenty. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. 

Oznaczenia tu wykorzystane mogą dotyczyć znaków towarowych, których użycie dla celów własnych przez osoby trzecie 

może naruszać prawa właściciela. 
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