more than 100 years in shoe tecHnology

Ortopædisk Fodtøj specielt velegnet til folk
med følgende lidelser:
•
•
•
•
•

Diabetes
Dårligt blodomløb
Gigt
Overvægt
Ledbetændelse

...og/eller folk der stiller store krav til komfort
og bevægelseskontrol

Minado Leather

		

MINADO MC (Motion-Control) familien består af en lædersko, der findes i henholdsvis sort og brun til herre og sort og
hvid til damer. Derudover findes MINADO MC i en Mesh udgave til både herre og damer. Læderskoene findes alle i to
volumenstørrelser og i tre bredder til herre og to bredder til damer. Meshskoene findes i to volumenstørrelser og to
bredder til både damer og herrer.

Art.nr. :
K5290 (bredde B)
K5293 (bredde D)

Minado Mesh DAMER

Minado Mesh HERRER

Teknologi
Med MINADO MC sætter Etonic helt nye standarder
indenfor bevægelseskontrol. MINADO MC forener alle
elementer i Etonics enestående stabilitetsteknologi,
hvilket betyder bedre bevægelighed, støtte og komfort.
Først og fremmest bliver fodens landing på jorden
støddæmpet, hvilket giver afsmittende positiv effekt på
både energiforbrug og de bevægelsesfaktorer – f.eks.
Tibia accelerationen – der er knyttet til fodens møde med
jorden.
En særlig glasfiberplade i skoene sørger for at
afbalancere forbruget af kræfter ved afsæt fra bagtil forfod. Det giver både perfekt støtte og en øget
energibesparelse, der især kan mærkes ved længere
distancer. Glasfiberpladen støtter hele gangfasen og
stabiliserer og støtter den fysiologiske pronation, ved
at sålens profiler minimerer afsætningsmodstanden
maksimalt. Helt konkret er sålens afsætningszone
formet som en rampe, hvilket garanterer, at skoen slipper
jorden hurtigt samtidig med, at rampen sikrer en glidende
og hurtig overgang til accelerationen.
Hvem har glæde af MINADO MC?
Alle mennesker der har diabetes, dårligt blodomløb, gigt,

Art.nr. :
K5283 (bredde D)
K5284 (bredde 2E)

overvægt, ledbetændelse – og alle andre, som stiller
store krav til komfort og bevægelseskontrol. Der er
ingen åbne sømme, ingen steder der trykker – og god
affjedring under hele fodens bevægelse. Der er ekstra
plads til tæerne, hvilket gør skoene endnu bedre at have
på. Den lette forhøjning af fodens bagerste del flytter
kroppens tyngdepunkt ganske let fremad, hvilket har en
positiv indflydelse på bevægelsesforløbet. Den øgede
muskelspænding stimulerer blodomløbet. Der er 3 cm.
spillerum til fodens bevægelse i forfodsområdet. Dette
aktiverer fleksormusklerne, og sammen med den øgede
aktivitet af muskel-venepumpen ved at gå, motionere og
løbe, stimuleres tilbagestrømningen af blodet i venerne.
Samtidig aflastes knæ- og hofteled.
Gigtpatienter værdsætter, at MINADO MC er en så let
sko, især fordi det ikke er nødvendigt at gå på kompromis
med den nødvendige styring. Stabiliteten af MINADO MC
overbeviser meter for meter, kilometer for kilometer.
I forbindelse med ledbetændelse er en optimal
bevægelseskontrol medialt/lateralt vigtig, og den omtalte
glasfiberplade i skoene giver den bedst mulige styring
hen over den bagerste del af foden frem til mellemfoden.
Bunden af sålen giver yderligere støtte, og en plade af en
anden hårdhedsgrad tjener som medial støtte.

At affjedringselementet er fordelt i hele fodens leje gør
MINADO MC til en sko, man føler sig rigtig godt tilpas
i. Alle kriterier med hensyn til styring og affjedring er i
højeste grad opfyldt.

Minado Leather DAMER

Art.nr. - hvid
K5289 (bredde B)
K5292 (bredde D)

Art.nr. - sort
K5291 (bredde B)
K5294 (bredde D)

MINADO MC har en god snøring, og de specielle
snørebånd øger både stabiliteten og fikseringen af
overdelen. Profilen er enestående, og sålen hæfter
ekstra godt til underlaget, hvilket giver yderligere
sikkerhed. Den hævede bagfod giver foden endnu mere
støttende stabilitet.
Styringen, stabiliteten, affjedringen, letheden, de
forskellige bredder samt sålens evne til at hæfte
godt til underlaget gør MINADO MC til den førende
ortopædiske sko til motion og almindelig gang.

Minado Leather HERRER

MINADO MC kan tilpasses individuelt med
mellemindlægssåler i alle størrelser. Samtidig har skoen
muligheder for tilpasning via ortopædiske indlæg, hvilket
er en kærkommen fordel for mange mennesker med
særlige behov.
Ud over gangfunktionerne er komforten også maksimeret
i Etonic MINADO MC, der har udvidet tåfelt med ekstra
plads til storetåen.
Hvilken betydning har diabetes i.f.t. MINADO MC
sko til motion, løb og normalt brug?
Diabetikere lider ofte af en såkaldt mikroangiopati,
hvilket betyder, at både blodgennemstrømningen
og evnen til at mærke tryk eller smerter i fødder og

Art.nr. K5286 (bredde D)
K5287 (bredde 2E)
K5288 (bredde 4E)

K5288

hænder er nedsat. Med konventionelle sportssko kan
en diabetiker derfor risikere, at skoene trykker uden at
diabetikeren selv mærker det, hvilket kan føre til, at der
opstår åbne sår. Det er derfor af afgørende betydning,
at foden har tilstrækkeligt med plads for at undgå alle
former for tryk – og for at sikre en god luftcirkulation.
Etonic har udviklet MINADO MC specielt med henblik på
disse krav med forskellige bredder og to indlægssåler,
hvilket giver flere muligheder med pasformen.
MINADO MC er en fantastisk funktionel sko og samtidig
en moderne sko med lang levetid både til almindeligt brug
(læder) og som løbe-/gåsko (mesh)

Rigtig god fornøjelse med MINADO MC!

Vidste du i øvrigt….
•
•
•
•

at firmaet bag Etonic har produceret sko siden 1876.
at Etonic er markedsledende indenfor golf, bowling og løb.
at Etonic har sine rødder i det ortopædiske fodtøj.
at Etonic i dag har europæisk hovedsæde i Italien og er en del af Lotto Sport,
en af verdens største udbydere af sportsudstyr.
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