
Obouvák a vyzouvák ponožek jsou novinkami na trhu a mají široké zaměření pro lidi 
s různými zdravotními problémy.

Pomůcky jsou vhodné pro navlékání a sundávání všech druhů ponožek včetně 
silonových a speciálních lehkých kompresivních ponožek na křečové žíly.

„Obouvák a vyzouvák ponožek 
jsou praktické a jednoduché po-
můcky, které usnadní život lidem 
s pohybovým onemocněním všech 
věkových kategorií. Ocení je nejen 
senioři s kloubním onemocněním 
chronického charakteru, ale i mlad-
ší lidé např. po úrazech nebo ope-
racích meziobratlových plotének.                  primář 
Používat tyto pomůcky lze u všech    MUDr. Radek Brauner
diagnóz bez jakýchkoliv omezení.“     rehabilitační lékař, Brno

Tyto pomůcky uvítají především lidé, kteří mají problémy s páteří, zády, kyčle-mi, 
koleny, klouby apod., dále lidé po úrazech, lidé trpící nadváhou, těhotné ženy a 
v neposlední řadě lidé staří.

Obě pomůcky můžete rozebrat na dvě části. 

Kompletaci výrobku a balné zajišťují místní chráněná dílna  invalidů .

Naše pomůcky si můžete zakoupit na našich webových stránkách, případně objednat telefonicky nebo písemně.

V případě nespokojenosti garantujeme 14 denní lhůtu na vrácení peněz.

Naše pomůcky jsou patentově chráněny, můžete si je zakoupit pouze od nás, případně od našich smluvních obchodních partnerů.

Dbejte osobní bezpečnosti   . Výrobek je vyroben  PP polypropylenu 

Obouvák přidržíme mezi stehny, poté ponožku položíme do 
prohlubně pomůcky, lem přehneme přes horní okraj 
obouváku. Ponožku přetáhneme přes celé tělo pomůcky 
směrem dolů tak, aby zůstala volná chodidlová část.

Pomůcku s ponožkou položíme na zem, nejlépe na kobe-rec. 
Špičku chodidla zachytíme v ponožce a zasuneme dle potřeby 
do těla pomůcky. Pomůcku nastavíme kolmo na podložku 
(gumou dolů), poté chodidlo zatlačíme do ponož-ky. 
Došlápnutím patou dolů, špičkou nahoru na podlahu dojde 
k navlečení ponožky.

Pomůcku vezmeme do ruky a palec položíme do výřezu 
v rukojeti. Pomůcku zasuneme na lem ponožky (punčochy) 
a patu zasuneme do otvoru v pomůcce.

Po zasunutí paty do otvoru došlápneme na podlahu. Přišlápneme si pomůcku druhou nohou 
a nohu s ponožkou přitáhneme směrem k sobě, čímž dojde k svlečení ponožky.

Ponožka zůstane na pomůcce. Došlapem na rukojeť 
pomůcky dojde k jejímu vzpřímení i s ponožkou.

Postup nazouvání

Postup vyzouvání

Sami se přesvědčíte, jak snadno si s pomocí obouváku ponožky navléknete 
a s pomocí vyzouváku ponožky sundáte, zcela bez cizí pomoci, bez nutnosti ohýbání 
se nebo třeba jen pomocí jedné ruky.

Výrobce:

Jaroslav Kučera

V Zahradách 475, 691 55 Moravská Nová Ves

Česká republika

Telefon: +420 721 353 838

email: jarakuc@seznam.cz

www.obouvak.cz
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Výrobce speciálních pomůcek
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