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Twój przewodnik na temat  
nieprawidłowo ustawionych stóp

Zrób krok 
we właściwym kierunku
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Omówienie
Stabilizacja i prawidłowe ustawienie stóp są bardzo ważne, zupełnie jak poprawne 
wyważenie kół w samochodzie. Przeciętny człowiek robi prawie 6,000 kroków dziennie. 
Kroki te szybko sumują się do ponad 90 milionów gdy osiągamy wiek pięćdziesięciu lat. 
Ilość kroków robionych rok po roku pozwala nam zrozumieć dlaczego zdrowie stóp  
i integralność ich struktury fizycznej są tak znaczące.

Koślawość stóp to bardzo powszechne, lecz często ignorowane schorzenie ortopedyczne. 
Dzieje się tak ponieważ większość ludzi z tym defektem nie odczuwa problemów ze 
stopami, natomiast często ból pojawia się w innych częściach ciała, takich jak kolana, 
biodra lub kręgosłup. Pomoc medyczna przede wszystkim skupia się na uśmierzeniu bólu, 
natomiast mało uwagi poświęca się na rozwiązanie pierwotnej przyczyny problemu.

Ta broszura dostarczy Państwu dodatkowych informacji na temat poprawnego ustawienia 
stopy i standardowych metod leczenia.
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Zatoka stępu

Kość piętowa (calcaneus)

Kość skokowa (talus)

Prawidłowe ustawienie kości skokowej i piętowej zapew-
nia stabilny fundament dla reszty ciała.

Poprawne ustawienie stóp pozwala na zachowanie prawidłowej 
postawy ciała. Ciało i stopy pracują razem aby skutecznie 
przenosić obciążenia ruchów ciała na podłoże pod stopami. 

“Fundamentalny staw” naszego ciała znajduje się pomiędzy 
kością skokową a kością piętową. Pomiędzy tymi dwiema 
kośćmi znajduje się naturalnie występująca przestrzeń, zwana 
zatoką stępu. 

Znaczenie prawidłowo ustawionych stóp



4

Co powoduje nieprawidłowe ustawienie stopy?
Nieprawidłowe ustawienie stopy występuje gdy kość skokowa traci swoją prawidłową 
stabilność i ześlizguje się z kości piętowej, powodując zapadnięcie się zatoki stępu. 

Nieprawidłowe ustawieniePrawidłowe ustawienie 

Otwarta 
zatoka stępu

Zapadnięta 
zatoka stępu

Proszę zwrócić uwagę, że przerywana strzałka znajduje 
się w zacienionej strefie. Jest to prawidłowy zakres ruchu. 

Proszę zwrócić uwagę, że przerywana strzałka jest odwrócona 
ku środkowi, a powinna się znajdować w zacienionej strefie. 
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Negatywny wpływ na twoje stopy
Wiele powszechnych schorzeń stóp jest powiązanych z nadmiernym przemieszczaniem 
się kości skokowej.  Są to “objawy”, czy też sygnały ostrzegawcze poważniejszego 
problemu. Początek leczenia powinien skupiać się na poprawnym ustawieniu i stabilizacji 
kości skokowej. Zaniedbanie leczenia niestabilności kości skokowej prowadzi do nawrotu 
poniższych wtórnych schorzeń.

Palce młoteczkowate Nadmiernie rozciągnięcia 
ścięgien

Niski łuk stopy Kompresja nerwu / 
Neuropatia 

Paluch koślawy 

Ograniczony zakres ruchu     
w stawie wielkiego palca

Ból pięt /          
Zapalenie powięzi 

podeszwowej 
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Czy kiedyś doświadczałaś/eś, lub czy doświadczasz    
któregokolwiek z poniższych problemów? 

   □ Bóle wzrostowe / Zespół przeciążenia piszczeli

   □ Przewlekły ból kręgosłupa

   □ Przewlekły ból bioder / rwa kulszowa

   □ Przewlekły ból kolan

   □ Ból pięt / Zapalenie powięzi podeszwowej

   □ Ból łuku stopy / Zespół ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

   □ Paluch koślawy / Palce młoteczkowate

   □ Drętwienie podeszwy stopy

   □ Objawy funkcjonalne – zwiększona aktywność fizyczna                          
      powoduje nasilenie bólu

Każda pozytywna odpowiedź jest oznaką, że niepoprawne ustawienie 
stopy może mieć wpływ na twoje życie.

Negatywny wpływ na twoje ciało
Nieprawidłowe ustawienie stóp może powodować uszkodzenie wielu 
części ciała. Podczas gdy stoimy, chodzimy lub biegamy przeciążamy 
kolana, biodra i kręgosłup. Czy zwróciłeś uwagę na to, że zwiększona 
aktywność fizyczna powoduje nasilenie bólu?

Niestety miliony osób doświadczają bólu stóp, kolan, bioder  
i kręgosłupa. Jeszcze gorzej jest z tymi, którzy przeszli operacje 
żeby naprawić uszkodzenia spowodowane zużyciem tylko po  
to, żeby później mieć nawrót tych samych objawów. 

Główną komplikacją po operacji stopy, kolana, biodra  
i kręgosłupa jest nawrót schorzenia. To dlatego, że nikt nie 
zwrócił wystarczającej uwagi na niepoprawne ustawienie stóp. 

Wszystko zaczyna się tutaj
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Negatywny wpływ na twoje zdrowie 
Aktywność fizyczna jest podstawą zdrowego trybu życia: przyspiesza metabolizm by 
spalać więcej kalorii i wspomaga dobre samopoczucie. Chodzenie jest jedną z najlepszych 
form aktywności fizycznej: jest łatwe, niedrogie i nie wymaga żadnych specjalnych 
urządzeń. Lecz jeśli masz niepoprawnie ustawione stopy, chodzenie może być bolesne. 

Jeśli odczuwasz ból w trakcie chodzenia lub wykonywania ćwiczeń fizycznych, to znaczy 
że twoje ciało daje sygnał żeby przestać. Jednak jeśli nie będziesz się ruszać twój  
metabolizm zwolni, nie będziesz spalać wystarczająco dużo kalorii i, nim się obejrzysz, 
możesz mieć problem z nadwagą. Ból spowodowany niepoprawnym ustawieniem stóp 
powoduje zwiększone ryzyko otyłości i powikłań z nią związanych.

Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym, ponieważ prowadzi do takich chorób jak:

   • Cukrzyca
   • Nadciśnienie
   • Choroby serca
   • Niektóre odmiany nowotworów

Nieprawidłowe 
ustawienie stóp

Ból w trakcie 
aktywności fizycznej 

Wstrzymanie 
aktywności fizycznej 

Predyspozycje do 
wielu wtórnych 

schorzeń

Przybranie         na 
wadze 
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Metody leczenia deformacji stopy. 
Obserwacja 

Obserwacja stanowi tak zwane “nadzorowane zaniedbanie”. Niepoprawne ustawienie stopy 
to nie jest stan, z którego się “wyrasta”. Z wiekiem problem będzie się pogłębiał. Zazwyczaj 
jest to tylko kwestią czasu, aż któraś część ciała zacznie boleć. Jeżeli będzie się czekać zbyt 
długo, opcje leczenia będą ograniczone. 

Ortezy
Ortezy mogą odgrywać dużą 
rolę w leczeniu, jednak powinny 
być traktowane jako kuracja 
pomocnicza, a nie zasadnicza. 
Jak można zauważyć na zdjęciu 
rentgenowskim, zatoka stępu 
pozostaje zamknięta nawet przy 
użyciu ortezy. W rzeczywistości 
nie ma dowodu na to, że wkładki 
noszone w butach ustawiają  
i stabilizują kość skokową;  
zapewniają więc fałszywe  
poczucie korekty.
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Operacja rekonstrukcji

Niestety, wielu osobom oferuje się operację rekonstrukcji jako jedyną formę leczenia. Procedury 
te pociągają za sobą długi okres rekonwalescencji i wymagają dodatkowych, bolesnych 
operacji, aby usunąć śruby i płytki. Istnieje też wiele zagrożeń i powikłań związanych z takimi 
zabiegami. Wielokrotnie inne stawy znajdujące się w stopie muszą zostać scalone. Ta metoda 
leczenia jest nieodwracalna. 

Arthroeresis - Artroereza

Arthroereisis jest procedurą blokującą        
staw, gdzie implant wprowadzany jest        
w zewnętrzną część zatoki stępu. 

Ze względu na ciągłe obciążenia 
działające na implant, istnieje duże 
prawdopodobieństwo jego 
przemieszczenia, a w konsekwencji 
musi on zostać usunięty. W zależności         
od kształtu, implanty te mogą mieć         
nawet stuprocentową usuwalność. 

Implanty są  
umieszczane w 
zewnętrznej części 
zatoki stępu.

To zdjęcie rentgenowskie    
pokazuje implant, który 
częściowo wkręcił się w kość 
piętową. 
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Rozwiązanie EOTTS z HyProCure
Tytanowy stent HyProCure działa zupełnie inaczej niż implanty blokujące staw używane 
w procedurach arthroereisis. HyProCure nie blokuje stawu lecz stabilizuje kość skokową 
i równocześnie pozwala na normalny zakres ruchu w stawie skokowym. Porównując do 
innych podobnych implantów, ma on najwyższą skuteczność stosowania ponieważ jest 
dopasowany anatomicznie i ma lepszą funkcjonalność biomechaniczną. Opublikowana 
usuwalność wynosi mniej niż 10%. 

HyProCure jest stosowany zarówno u dzieci jak i dorosłych pacjentów. Chociaż często 
jest to jedyne wymagane leczenie, niektórzy pacjenci mogą potrzebować wkładek 
ortopedycznych lub dodatkowych operacji innych części stopy. 

Dowiedziono naukowo, że HyProCure: 
   • Wewnętrznie ustawia i stabilizuje kość skokową
   • Ma najwyższą skuteczność stosowania (>90%)
   • Pozytywnie wpływa na więzadła i nerwy
   • Normuje niepoprawnie ustawione tylne kości stopy
   • Redukuje miejsca zwiększonego nacisku na spód stopy 
   • Podnosi wysokość sklepienia stopy 

Efekty Pozytywne 

   • Oferuje długotrwałe rozwiązanie problemu koślawych stóp.
   • Dopuszczone na rynek przez FDA od 2004 roku.
   • Stent wybierany przez czołowych chirurgów ortopedycznych i podologów na całym świecie
   • Permanentne, a jednocześnie odwracalne rozwiązanie, używane powszechnie zarówno 

u dzieci jak i u dorosłych.
   • Większość pacjentów doświadcza niewielkiego bólu i może całkowicie obciążyć stopy 

jeszcze tego samego dnia.

Faktyczna wielkość HyProCure wynosi 
około 2.54 cm, to mniej niż zwykły 
spinacz do papieru
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Niskie podbicie Normalne podbicie

Przed zabiegiem
Proszę zwrócic uwagę na nieprawidłowe ustawienie 
kości skokowej. Linia przerywana wskazuje na zewnątrz 
zwykłego zakresu ruchu (strefa zacieniona) i zatoka 
stępu jest zamknięta

Po zabiegu
Możesz zauważyć jak HyProCure koryguje i utrzymuje 
poprawne ustawienie kości skokowej I równocześnie 
pozwala na normalny zakres ruchu.
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Czy kwalifikujesz się do leczenia EOTTS  
z HyProCure?
Aby zakwalifikować się do leczenia metodą EOTTS z użyciem HyProCure trzeba mieć 
dynamiczną formę deformacji stopy, odzyskującą prawidłowy kształt, gdy nie jest pod 
obciążeniem, oraz mieć trzy lata lub więcej. Choć istnieje wiele czynników, które muszą być 
wzięte pod uwagę, to możliwość ustawienia kości skokowej z powrotem nad kością piętową 
jest punktem wyjścia. 

1 2

3

Jeśli twoja kość skokowa skręca się ku 
środkowi, czy możesz ją wyprostować?

Jeśli masz niskie podbicie stopy, czy możesz je podnieść do góry?

Ważne: Nie wszyscy pacjenci z przesunięciem kości skokowej mają obniżone podbicie stopy.

Jeśli twoja pięta wykręca się na zewnątrz, czy 
możesz ją wyprostować?
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Fakty na korzyść HyProCure

 • Dopuszczone na rynek przez amerykański FDA od 2004 roku,  
  posiada oznaczenie CE od 2006 roku

 • Dostępne do użytku w ponad sześćdziesięciu krajach

 • Używane przez czołowych chirurgów ortopedycznych i podologów

 • Użyte u dziesiątek tysięcy pacjentów – zarówno dzieci jak i dorosłych

 • Używane samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami leczenia

 • Udowodnione posiadanie najwyższej skuteczności stosowania (>90%)

 • Poparte przez szerokie publikacje naukowe

To jest
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Często Zadawane Pytania
Czy będę czuć implant w stopie? 
Dopóki implant jest we właściwym miejscu i nie przemieści się, HyProCure nie powinien być wyczuwalny po zabiegu. 
Czasami przez pierwsze kilka miesięcy można czuć zgrubienie w miejscu operacji. To blizna, która powinna się rozejść po 
kilku miesiącach. 
Czy po zabiegu EOTTS z użyciem HyProCure bedę musiał/a przyjmować leki przed zabiegami dentystycznymi lub innymi 
operacjami?
Stent HyProCure nie jest wstawiany w kość, więc nie powinieneś/naś wymagać żadnych leków przed zabiegami  
dentystycznymi lub innymi operacjami, chyba, że były ku temu powody przed zabiegiem. Zapytaj swojego lekarza. 
Czy ten implant spowoduje, że pozbędę się bólu z mojego ciała?
To rozwiązanie powinno pomóc w prawidłowym ustawieniu twojego ciała. W związku z tym, ból spowodowany 
nieprawidłowym ustawieniem stóp powinien być zmniejszony lub wyeliminowany zupełnie. Jednak jest możliwość, że 
niektóre stawy i tkanki już doznały nieodwracalnych uszkodzeń i inne zabiegi mogą być wymagane. Leczenie głównego 
schorzenia jest nadal niezbędne aby zapobiec dalszym uszkodzeniom i pozwala na dodatkowe długoterminowe formy 
terapii. 
Czy nadal będę musiał/a nosić ortezy po zabiegu?
Ortezy mogą nadal być wymagane po zabiegu. Ortezy mogą być używane do wspomagania innych części stopy. 
Czy obie stopy muszą być ustawione, aby metoda EOTTS z użyciem HyProCure była efektywna?
Tak, jeżeli obie stopy potrzebują stabilizacji. Porównaj to do wyważenia kół w samochodzie. Jeżeli koła są wyważone tylko 
po jednej stronie, ma to negatywny wpływ na ustawienie wszystkich kół. Tak samo jest ze stopami. Jednak, jeżeli jest taka 
możliwość, rekomendujemy przeprowadzenie zabiegu pojedynczo, po jednej stopie na raz. 
Czy wiercenie lub śrubowanie jest częścią zabiegu?
Wiercenie lub śrubowanie nie jest częścią zabiegu EOTTS z użyciem HyProCure. Wykonuje się małe nacięcie poniżej 
zewnętrznej kości stawu skokowego i stent po prostu wślizguje się na miejsce. Gwint podczas tej procedury na stencie 
jest tylko po to, żeby tkanka mogła się przyczepić i zakotwiczyć stent w miejscu podczas procesu gojenia. 
Czy są jakieś ograniczenia po wykonaniu zabiegu?
Kiedy tkanka dookoła stentu zagoi się, nie powinno być żadnych ograniczeń. 
Czy zachodzi konieczność późniejszej wymiany stentu jeśli zabieg przeprowadzony był u dziecka?
Jeżeli najczęściej używany dorosły rozmiar stentu jest użyty w stopie dziecka to raczej nie będzie musiał być wymieniany. 
Jakie jest ryzyko reakcji alergicznej na ten implant?
Implant HyProCure jest wykonany z tytanu, który wchodzi w najmniej reakcji z ludzkim ciałem. Niektórzy pacjenci mają 
reakcję, która jest podobna do alergicznej, ale może być ona spowodowana poprzedzającym przewlekłym zapaleniem  
w stopie. 
Jak szybko osoba ze stentem HyProCure może wrócić do uprawiania sportu, biegania lub joggingu?
HyProCure zajmuje minimum 4-6 tygodni do momentu zakotwiczenia w zatoce stępu. Przemieszczenie rzadko 
występuje po 6 tygodniach. Nie powinno się próbować biegać przez pierwsze 6 tygodni po zabiegu. Ostateczną 
decyzję podejmuje lekarz prowadzący. 
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