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Naša zgodba

Distančnike Correct Toes je zasnoval športni 
podiater in vrhunski tekač na dolge proge dr. 
Ray McClanahan, ki ni bil zadovoljen z 
dotedanjimi in začasnimi rezultati, ki jih 
ponujajo običajne tehnike za blaženje 
simptomov: ortopedski pripomočki, zdravila oz. 
operacije. Nezadovoljen je bil tudi zaradi 
stalnih bolečin v stopalih in ponavljajočih se 
tekaških poškodb. Dr. McClanahan se je zaradi 
svojih bolnikov in sebe odločil, da namesto 
blaženja simptomov razišče temeljni vzrok 
težav s stopali. 

Iskati je začel rešitev, s katero bi resnično 
pozdravil stopala. Na osnovi kliničnih 
izkušenj, pregleda literature, analize 
obutve in opazovanja bosonogih vrhunskih 
tekačev je spoznal zdravilni učinek 
rehabilitacije in krepitve stopal. Ugotovil 
je, da je naravni razmik med prsti ključna 
sestavina dolgoročnega zdravja stopal. 
Razvil je pripomoček Correct Toes, 
prilagodljive in udobne distančnike za 
prste, ki pomagajo premagovati in 
preprečevati pogoste težave s stopali. 
Dr. McClanahan je vesel, da je s tem novim 
pristopom pomagal sebi in tisočem 
bolnikov. Distančniki Correct Toes so 
ključni pripomoček za vse, ki najbolj 
uživate v gibanju. 
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ZAKAJ RAZŠIRITI PRSTE?
Širjenje prstov: 

Razširite prste

Številne težave s stopali lahko 
odpravimo in preprečimo tako, da 
jim omogočimo naravno delovanje, 
pri čemer so prsti razmaknjeni, 
poravnani in močni. 

Ob pogledu na dojenčkovo stopalo opazimo, 
da so prstki razmaknjeni in prožni ter da je 
najširši del noge pri konicah prstov. Enako bi 
moralo biti pri stopalih odraslih, vendar smo 
temu priča samo v kulturah, v katerih ne 
nosijo utesnjujoče obutve. V kulturah, v 
katerih hodijo bosi ali minimalno obuti, so 
težave s stopali zelo redke. V družbah, v 
katerih ljudje redno nosimo zaprte čevlje, pa 
so težave, kot so deformirani prsti, vraščeni 
nohti, bolečine v spodnjem delu nog, stopalih 
in peti, ploska stopala, kurja očesa ter 
nevromi, izredno pogoste. 

  Zagotavlja naravno podporo stopalnim lokom. 
  Krepi mišice stopal. 
  Ublaži številne vzroke bolečin v stopalih. 
  Spodbuja optimalno prekrvavitev tkiv v      
stopalih, saj zmanjšuje utesnjenost živcev in žil. 

  Pomaga odpraviti prekomerno pronacijo. 
  Izboljšuje ravnotežje. 
  Omogoča ustrezno porazdelitev telesne teže. 
  Zagotavlja stabilnost gležnjem in kolenom. 
  Daje občutek večje stabilnosti. 
  Zagotavlja ustrezno, lahkotnejšo hojo. 
  Ohranja naravno lepoto stopal in prstov. 
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Kaj so Correct Toes?

   Edini distančniki za prste, ki jih je mogoče 
    nositi, ko ste bosi ali v ustrezni* obutvi, in 
    sicer med hojo, tekom, stanjem in drugimi 
    dnevnimi dejavnostmi.  

  Anatomski distančniki za prste vrhunske  
  kakovosti. Zasnoval jih je športni podiater 
  dr. Ray McClanahan. 

Izdelani so iz kakovostnega silikona, 
zato so izjemno udobni, prožni in 
trpežni. 
Hipoalergeni, antimikrobni in varni za 
večino vrst kože. 
Klinično preverjeni in priporočeni. 
Zasnovani so tako, da so najučinkovitejši 
pod obremenitvijo, ko nosijo težo. 
Prilagodljivi glede na individualne 
potrebe. 

* Distančniki Correct Toes so bili 
zasnovani za nošenje v širokih copatih 
ali nizkih, prožnih čevljih, ki so najširši 
pri konicah prstov. 
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Težave stopal
DISTANČNIKE CORRECT TOES LAHKO
UPORABLJATE PRI NASLEDNJIH TEŽAVAH:

 ploska stopala 

 sezamoiditis 

 in mnogih drugih

 kladivasti in krempljasti prsti 

 plantarni fasciitis (vnetje stopalnih tetiv) 

 petni trn 

 nevromi 

 deformacije palca 

 tekaško koleno 

 medialni tibialni stresni sindrom 
(vnetje pokostnice) 

 vraščeni nohti 

 bolečine v peti 

 kurja očesa 

 vnetje sklepne ovojnice 

 bolečine v spodnjem delu nog 

Več informacij o omenjenih 
težavah in o tem, kako Correct 
Toes lahko pomagajo, najdete 
na spletni strani 
www.correcttoes.com, kjer so 
tudi informativni članki in 
videoposnetki 
o zdravju stopal. 
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Koristi nošenja distančnikov Correct Toes

Pomagajo preprečevati in zdraviti 
težave s stopali - in to brez ortopedskih 
pripomočkov, zdravil ali operacij.

 Poravnajo stopala v naravno stanje. 

 Izboljšujejo ravnotežje in stabilnost. 

 Omogočajo boljše športne dosežke in 
zmanjšujejo poškodbe. 

 Naravno odpravljajo negativne učinke 
slabe obutve. 

 Poravnajo prste in s tem optimizirajo 
hojo. 

 Ravnajo prste in s tem odpravljajo 
deformacije. 

 Krepijo mišice stopal in povečujejo 
stabilnost lokov. 

 Krepijo mišice stopal, da lažje 
prenašajo napornejše aktivnosti. 

 Povečajo moč in prožnost prstov in 
stopal. 
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Navodila za uporabo in nego

Začnite počasi.

Nosite jih v čevljih. *

Poskusite z nogavicami s prsti.

Navodila 
za uporabo

in nego

preozko ustrezna širina 

Pred začetkom 
OPOZORILO: Sladkorni bolniki ali osebe z 
motnjami prekrvavitve (periferno 
arterijsko boleznijo) NE smejo uporabljati 
distančnikov Correct Toes. Če vas skrbi, 
se obrnite na svojega zdravnika in se 
pozanimajte, ali bi distančniki Correct 
Toes koristili tudi vam. 
JAMSTVO: Correct Toes vam jamči, da 
izdelek lahko vrnete v 30 dneh oz. nudi 
90-dnevno jamstvo, če bi se distančniki 
poškodovali pri uporabi pri športu. Več 
informacij dobite pri prodajalcu. 

Nošenje Correct Toes počasi in postopno 
podaljšujte za pol do eno uro dnevno.

* Najboljši rezultati se pokažejo pri nošenju 
   Correct Toes med telesno dejavnostjo. 

Z vprašanji se obrnite na izbranega zdravnika. 

Pričakujte, da boste imeli v stopalih in drugih 
delih telesa drugačen občutek, morda nekaj časa 
celo boleč, medtem ko se bodo prsti ravnali 
nazaj v naraven položaj. 

Najprej jih nosite okoli hiše in nato v čevljih. 

Correct Toes nosite samo v 
čevljih, ki so dovolj široki in 

prostorni, da se distančniki ne drgnejo 
ob stopala. 

Čevlji morajo biti dovolj široki. 

Namestite Correct Toes in stopite na 
vložka, ki ste ju pred tem odstranili iz 
čevljev. Če del stopala sega čez vložek, so 
čevlji preozki. 

* Videoposnetek o preizkusu širine z vložki si 
  oglejte na www.correcttoes.com. 

  Seznam priporočljive obutve, ki je združljiva 
  z nošenjem Correct Toes, je na naši spletni
  strani www.correcttoes.com. 

Nogavice s prsti se 
morajo prilegati 

Opomba: na splošno NE 
priporočamo nošenja Correct 
Toes z ortopedskimi vložki. 
Več odgovorov na pogosta 
vprašanja najdete na: 
www.correcttoes.com. 

prstom in stopalom, kot se 
rokavice prilegajo vašim prstom 
in dlanem. So idealne za 
kombinacijo z nošenjem Correct 
Toes in prispevajo k udobju. 
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Nega Correct Toes Velikost

Še vedno niste prepričani?

Če se distančniki Correct Toes umažejo, jih 
ročno umijte z milom in toplo vodo ter 
posušite na zraku. 

Distančnike Correct Toes hranite na varnem 
izven dosega majhnih otrok in domačih 
živali. 

Radi imamo živali. Če želite, 
nam na customerservice
@correcttoes.com lahko 
pošljete sliko svojega 
ljubljenčka in objavili jo 
bomo na našem zidu. 

Vsak ima edinstveno velikost in obliko stopal. 
Distančniki Correct Toes so na voljo v treh 
velikostih, ki jih je mogoče prikrojiti potrebam 
posameznikov. 

Upoštevajte, da gre za okvirne podatke. 
Ustrezna velikost ni odvisna le od velikosti 
čevljev, temveč tudi od širine stopala, širine 
prstov in naravnega razmika med prsti. 

Več informacij o velikosti najdete na www.correcttoes.com. 

Fotografirajte stopala ob ravnilu, 
izmerite dolžino in širino prstov 
in vse skupaj pošljite na naslov: 
koalasport@siol.net.

majhniekstra majhni srednji veliki

1-5 5-7 - -
5-6,5 6,5-9 9-12,5 13+

- 6-7 7-11 11,5+
32-37 37-40 40-44 45+

otroški
ženski

moški

EU

velikost



Priročnik Correct Toes

Prilagajanje stopalom

pogled od zadaj / znotraj

poševni pogled pogled od zgoraj

Vsak ima edinstvena stopala in individualne potrebe. Distančniki Correct Toes 
so zato zasnovani tako, da jih je mogoče prikrojiti. Z uporabo spodnje preglednice 
jih prilagodite potrebam svojih prstov. 

Draženje ali 
drgnjenje kože 

Preširok razmik
pri mezincu

Distančnik 
zdrsne
s stopala 

Pretesno
pri prstih 

Problem Prilagoditve

1. Nosite nogavice s prsti. 
2. Prepričajte se, da je obutev dovolj široka. 
3. Po spodnjih nasvetih prirežite odvečni material. 

1. Odrežite polovico distančnika za mezinec.
2. Odrežite celotni distančnik za mezinec. Prikazano z ZELENO. 

1. Poskusite večji distančnik.
2. Na vrhu oz. dnu izrežite majhno luknjico. Prikazano z VIJOLIČASTO. 

1. Poskusite nositi nogavice s prsti ali običajne nogavice (najprej
    raztegnite šiv pri prstih).
2. Obrežite stebriček pri palcu oz. mezincu, da distančnik bolje 
    namestite. Prikazano z .MODRO

Nadaljevanje na strani 20.
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Video posnetek in podrobnejše informacije
o prilagajanju najdete na spletni strani 
www.correcttoes.com.

Prilagoditev za 
deformirane palce 
(prikazano z )RUMENO

Prevelik razmik 
pri mezincu  

(prikazano z ) ZELENO

Problem Prilagoditve

Dodatne informacije so na strani 19.

Deformirani 
palec ali
mezinec 

Kladivasti
prst

Kurje oko

Zraščeni prsti

 V ustrezno odprtino vstavite podložko. Glej  puščico. RUMENO
* Podložko dodajte po 3–4 mesecih rednega nošenja Correct Toes. 
   Kaj je podložka? Vzemite star vložek za čevlje in odrežite 
   delček, ki se prilega odprtini v distančniku. 

1. Nad kladivastim prstom izrežite luknjico. Prikazano z VIJOLIČASTO. 
2. Odrežite vmesni del. Prikazano z ROZA. 
* Distančniki Correct Toes so učinkoviti samo, če so kladivasti prsti 
   prožni (jih je možno ročno poravnati). 

1. Namestite zaščitni obliž. 
2. Na vrhu distančnika nad prizadetim prstom izrežite luknjico. 
    Prikazano z  ali . VIJOLIČASTO ROZA
3. Odrežite del stebrička. Prikazano z RDEČO. 

Odrežite del stebrička ali celotni stebriček, ki ovira zraščene prste.
Prikazano z . ORANŽNO
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Dodatne informacije Stopite v stik z nami!

Sledite nam!
Znanje je temeljna vrednota ekipe 
Correct Toes, zato so vam na voljo 
brezplačni članki, videoposnetki 
in drugi viri informacij. 

© Correct Toes 2016. 
Vse pravice pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani 
Northwest Foot & Ankle, LLC nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno 
reproducirati ali prenašati v katerikoli obliki. 

Correct Toes je hčerinska družba podjetja Northwest Foot & Ankle, LLC. Več 
informacij na spletni strani: www.nwfootankle.com. 

Izjava o izključitvi odgovornosti: informacije v tem priročniku temeljijo na 
našem znanju, raziskavah in izkušnjah, in je na voljo le za izobraževalne 
namene. Priročnik ne nadomešča posveta z zdravnikom oz. ustrezno 
usposobljenim strokovnjakom. Opozarjamo, da sta sprememba obutve in 
sodelovanje pri kakršnikoli obliki fizične aktivnosti povezana z neposredno 
nevarnostjo, zato naj vaše odločitve glede zdravja temeljijo na osebnih 
poizvedbah in v sodelovanju z ustrezno usposobljenim zdravstvenim 
strokovnjakom. 

Pri zdravljenju obstoječih težav in 
preprečevanju novih je poznavanje 
resničnih temeljnih vzrokov težav s stopali 
in prsti ključnega pomena. Za ekipo 
Correct Toes je znanje temeljna vrednota, 
zato vas vabimo k branju brezplačnih 
člankov in drugih prispevkov ter k ogledu 
videoposnetkov. 

Obiščite spletno stran www.correcttoes.com, 
kjer so na voljo dragocene informacije 
o zdravju stopal, med drugim: 

  o specifičnih težavah s stopali in kako 
   jih odpraviti 

  o prilagajanju distančnikov Correct 
   Toes po meri vaših stopal 

  seznam priporočene obutve 

 vaje za raztezanje, zmanjšanje 
 bolečine in preprečevanje poškodb 

 in še veliko več

seznam najbližjih prodajnih mest in 
zdravstvenih strokovnjakov 

 o velikosti 
 rezultati in pričakovanja 
 

 informativni in poučni videoposnetki 

www.koala-sport.si

E-mail: koalasport@siol.net

Telefon: 04 576 72 22



Hvala!

Hvala, da ste kupili
Correct Toes!

Iskreno upam, da boste s poravnavo prstov in drugih stopalnih 
sklepov okrepili stopala in vzpostavili ravnotežje.
 
Z ekipo Correct Toes nam je v čast, da smo del vašega uspeha, in 
vas z veseljem podpremo na vaši poti do zdravih stopal. 

- Ray McClanahan 



Razširite prste.
Correct Toes 2013 - 2016


