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Jalkojen kevennykset, silikonisuojat,
pohjalliset
Huoparengas 22 x 3mm, 24 kpl
Huoparenkaassa on tarttuva liimapinta. Voit keventää känsää tai
syylää huoparenkaalla. Leikkaamalla pienen lohkon pois
huoparenkaasta, vähennät renkaan sisäaukosta syntyvää
ihokuormitusta.

73

Huoparengas 35 x 3mm, 12kpl
Huoparenkaassa on tarttuva liimapinta. Voit keventää esim.
känsää tai syylää huoparenkaalla. Leikkaamalla pienen lohkon
pois huoparenkaasta, vähennät renkaan sisäaukosta syntyvää
ihokuormitusta.

74

Hinta sis. alv 24%
(alviton hinta suluissa)
4,20 €
(3,39 €)

4,20 €
(3,39 €)

8,05 € (6,49 €)

Huopa 2 mm, 45 cm x 15 cm
Huovassa on tarttuva liimapinta. Huopalevystä on helppo leikata
halutun kokoisia ja muotoisia paloja esim. känsän tai haavan
kevennykseen. Huovan paksuus 2 mm.

75

9,30 € (7,50 €)

Huopa 3mm, 45 cm x 15 cm
Huovassa on tarttuva liimapinta. Huopalevystä on helppo leikata
halutun kokoisia ja muotoisia paloja esim. känsän tai haavan
kevennykseen. Huovan paksuus 3 mm.

275

Copoline kynneneristenauharulla,
Copoline-nauha 1,4 cm x 10 m (1 rulla). Vahvaa Copolinekuitunauhaa käytetään esim. kynsinauhojen eristämiseen ja
sisäänkasvaneen kynnen reunan alla.

489

406

3,34 €
(2,69 €)

Vaahtomuovi/lateksirengas 25 mm x 3 mm, 36 kpl

4,20 €

Ihonvärinen, itseliimautuva vaahtomuovi/lateksirengas,
Renkaan halkaisija 25 mm, reiän halkaisija 7 mm, paksuus 3 mm

(3,39 €)

Fleecyweb soikea rengas, iso, 12 kpl

3,45 €
(2,78 €)

45 mm x 28 mm, aukko: 29 mm x 14 mm, paksuus 3 mm,
Itseliimautuva vaahtomuovi vaaleanpunaisella huopapintakerroksella. Voit keventää esim. vaivaisenluuta, räätälinpattia,
känsää, syylää tai jalkineesta kohdistuvaa painetta fleecywebrenkaalla.
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Fleecyweb rengas, iso pyöreä, 12 kpl
Halkaisija 37 mm, aukon halkaisija 14 mm, paksuus: 3 mm,
itseliimautuva vaahtomuovi vaaleanpunaisella huopapintakerroksella.Huopa/vaahtomuovirengas, jossa on tarttuva
liimapinta. Voit keventää esim. vaivaisenluuta, räätälinpattia,
känsää, syylää tai jalkineesta kohdistuvaa painetta fleecywebrenkaalla.

77

Fleecyweb 22 cm x 40 cm
Podo Colonia Fleecyweb on uuden sukupolven itseliimautuva,
vettähylkivä monikäyttöinen kevennysmateriaali.
Tuote on pehmeää fleecyweb-materiaalia, jossa on ohut
kumilevyvälikerros. Tuote on erittäin kestävä ja se voidaan
kiinnittää iholle tai jalkineeseen. Materiaali on ideaalinen
suojaamaan kipeää ja herkkää ihoa.

225

Tofoam BX superlonputki,
Superlonputki on edullinen ja hengittävä varpaiden
kevennysmateriaali. Osa putkea tuplakerroksinen. Koko B
Pituus: 25 cm, sisähalkaisija 18 mm

78

Tofoam CX superlonputki
Superlonputki on edullinen ja hengittävä varpaiden
kevennysmateriaali. Osa putkea tuplakerroksinen. Koko C
Pituus: 25 cm, sisähalkaisija 21 mm

79

Tofoam DX superlonputki
Superlonputki on edullinen ja hengittävä varpaiden
kevennysmateriaali. Osa putkea tuplakerroksinen. Koko D

3,45 €
(2,78 €)

6,00 €
(4,84 €)

2,50 €/kpl
(2,02 €)

2,50 €/kpl
(2,02 €)

2,50 €/kpl
(2,02 €)

Pituus 25 cm, sisähalkaisija 25 mm

81

Geelityynyjä (8 kpl) kangasputkessa, koko S,
Matalia ja erittäin pehmeitä silikonigeelityynyjä kangasputkessa.
Hyvä suoja erityisesti vasaravarpaille. Keventää varpaiden ja
sormien niveliä ja samalla geeli hoitaa ihoa. Pakkauksessa on
yksi leikattava kangasputki, jossa on 8 S-kokoista geelityynyä.

82

Geelityynyjä (7 kpl) kangasputkessa, koko M
Matalia ja erittäin pehmeitä silikonigeelityynyjä kangasputkessa.
Hyvä suoja erityisesti vasaravarpaille. Keventää varpaiden ja
sormien niveliä ja samalla geeli hoitaa ihoa. Pakkauksessa on
yksi leikattava kangasputki, jossa on 7 M-kokoista geelityynyä.

83

Geelityynyjä (6 kpl) kangasputkessa, koko L
Matalia ja erittäin pehmeitä silikonigeelityynyjä kangasputkessa.
Hyvä suoja erityisesti vasaravarpaille. Keventää varpaiden ja
sormien niveliä ja samalla geeli hoitaa ihoa. Pakkauksessa on
yksi leikattava kangasputki, jossa on 6 L-kokoista geelityynyä.

10,50 €
(8,47 €)

10,50 €
(8,47 €)

10,50 €
(8,47 €)
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Geeliputki kangaspäällysteellä, 15 cm, koko M
Kangasputken sisäpinta on geeliä, joka suojaa hankaukselta ja
paineelta samalla kun geeli voitelee kuivaa ihoa. Putkea voidaan
leikata halutun pituiseksi. Pakkauksessa yksi geeliputki.

349

Uriel varpaidenoikaisija, yksi koko, pari
Koukistuneiden varpaiden kevennykseen, esim. jos varpaan
päässä on kovettumaa tai känsä. Geelilenkki pujotetaan
kolmosvarpaan ympäri siten, että oikaisijan paksumpi pää tulee
isovarvasta kohti.
Pakkauksessa on 2 kpl oikaisijoita

409

Varvastuppi, silikonivuorattu, koko S, 1 kpl
Varvastuppi on kokonaan vuorattu geelillä, joka kosteuttaa
varpaan ihoa ja vaimentaa varpaaseen kohdistuvaa painetta ja
hankausta. Päällinen puuvillakangasta.
Pakkauksessa 1 kpl.

410

Varvastuppi, silikonivuorattu, koko M, 1 kpl
Varvastuppi on kokonaan vuorattu geelillä, joka kosteuttaa
varpaan ihoa ja vaimentaa varpaaseen kohdistuvaa painetta ja
hankausta. Päällinen puuvillakangasta.
Pakkauksessa 1 kpl.

411

Varvastuppi, silikonivuorattu, koko L, 1 kpl
Varvastuppi on kokonaan vuorattu geelillä, joka kosteuttaa
varpaan ihoa ja vaimentaa varpaaseen kohdistuvaa painetta ja
hankausta. Päällinen puuvillakangasta.
Pakkauksessa 1 kpl.

86

Varvastuppi, silikonivuorattu, koko XL, 1 kpl
Varvastuppi on kokonaan vuorattu geelillä, joka kosteuttaa
varpaan ihoa ja vaimentaa varpaaseen kohdistuvaa painetta ja
hankausta. Päällinen puuvillakangasta.

7,95 €
(6,41 €)

9,50 €
(7,66 €)

3,90 €
(3,15 €)

4,35 €
(3,51 €)

4,95 €
(3,99 €)

5,00 €
(4,03 €)

Pakkauksessa 1 kpl.

492

Varpaanerottaja, kapea, silikoni, koko M, 2 kpl
Kaksi pehmeää 10 mm leveä silikonista varpaidenerottajaa.
Voidaan käyttää varpaiden välissä kivun poistoon esim. känsän
poiston jälkeen

80

Varpaanerottaja, kapea, silikoni, koko L, 2 kpl
Kaksi pehmeää 10 mm leveä silikonista varpaidenerottajaa.
Voidaan käyttää varpaiden välissä kivun poistoon esim. känsän
poiston jälkeen

197

Varpaanerottaja, silikoni, koko S, 2 kpl
Muotoiltu silikoninen varpaanerottaja. Paketissa 2 kpl

3,10 €
(2,50 €)

4,10 €
(3,31 €)

3,20 €
(2,58 €)
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Vaivaisenluun suoja varpaanerottajalla, silikoni,
koko L, 2 kpl

9,40 €
(7,58 €)

Pehmeää pestävää silikonia. Tuote suojaa vaivaisenluun
tyviniveltä ja siihen mahdollisesti kasvanutta kyhmyä sekä estää
isovarpasta kääntymään päin viereistä varvasta.

408

Vaivaisenluun suoja varpaanerottajalla, silikoni,
koko M, 2 kpl

9,10 €
(7,34 €)

Pehmeää pestävää silikonia. Tuote suojaa vaivaisenluun
tyviniveltä ja siihen mahdollisesti kasvanutta kyhmyä sekä estää
isovarpasta kääntymään päin viereistä varvasta.

452

Vaivaisenluun suoja varpaanerottajalla, silikoni,
koko S, 2 kpl

8,10 €
(6,53 €)

Pehmeää pestävää silikonia. Tuote suojaa vaivaisenluun
tyviniveltä ja siihen mahdollisesti kasvanutta kyhmyä sekä estää
isovarpasta tai pikkuvarvasta kääntymään päin viereistä
varvasta.

477

Päkiäpehmuste, koko S, pari
Silikonigeelityynyt keventävät päkiä-alueelle tulevaa painetta,
jolloin ne voivat helpottaa seisomisesta ja kävelystä aiheutuvaa
kipua päkiöissä. Päkiäpehmusteella voidaan myös ennaltaehkäistä känsien syntymistä päkiöihin. Puuvillakangaspäällys on
jalkaterän ympärillä ja isovarpaan aukko on ommeltu erilleen
muiden varpaiden aukosta, jolloin päkiäpehmuste pysyy
paikallaan. . Paketissa sekä oikean että vasemman jalan
päkiäpehmuste

478

Päkiäpehmuste, koko L, pari
Silikonigeelityynyt keventävät päkiä-alueelle tulevaa painetta,
jolloin ne voivat helpottaa seisomisesta ja kävelystä aiheutuvaa
kipua päkiöissä. Päkiäpehmusteella voidaan myös ennaltaehkäistä känsien syntymistä päkiöihin. Puuvillakangaspäällys on
jalkaterän ympärillä ja isovarpaan aukko on ommeltu erilleen
muiden varpaiden aukosta, jolloin päkiäpehmuste pysyy
paikallaan. Paketissa sekä oikean että vasemman jalan
päkiäpehmuste

352

Uriel vasaravarpaiden suoja, 1 kpl
Vasaravarpaiden suoja sopii sekä vasempaan että oikeaan
jalkaan. Vaahtomuovipehmike kiinnitetään elastisella silmukalla
etuvarpaaseen. Suojaa isovarvasta ihovaurioilta sekä alaspäin
kääntyneiden vasaravarpaiden hankautumiselta kengässä.

Uriel varpaidenerotin + päkiäpehmuste, 1 pari
348

Kaksi hoitoratkaisua yhdessä tuotteessa. Varpaidenerotin +
päkiäpehmuste palauttaa kevyesti isovarvasta ja holvikaaren
muotoa takaisin oikeaan asentoon. Päkiäpehmusteen saa
irrotettua ja siirrettyä kohtaan joka on omalle päkiälle sopivin
kohta. Varpaidenerotin helpottaa epämukavaa hankausta
varpaiden välissä. Valmistettu miellyttävän pehmeästä
ihonvärisestä 100% silikonista.

18,50
(14,92 €)

18,50
(14,92 €)

12,50 €
(10,08 €)

19,50 €
(15,73 €)
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Uriel päkiäpehmuste, 2 kpl
Silikonigeelipehmuste, joka sisältää mineraaliöljyä.
Pehmuste suojaa nivelsiteitä, jänteitä ja niveliä.
Päkiäpehmuste ehkäisee tulehdusten, kovettumien ja
halkeamien muodostumista. Aseta etuvarvas silmukkaan
ja aseta pehmuste paikalleen.

353

LADY´S FEET päkiätyyny, 1 pari
Uriel LADY´S FEET päkiätyyny on ohut kirkas tyyny, joka on
näkymätön jopa avoimissa varvaskengissä. Vähentää
hankauskitkaa, painetta ja kipua jalkaterissä ja estää kovettumien
muodostumista. Ainutlaatuinen tuote jakaa painon laajemmalle
alueelle vähentäen kipua ja voit käyttää kenkiä miellyttävästi.
100% silikonigeeliä.
Yksi koko

354

LADY´S FEET päkiäsuoja, 1 pari
Uriel LADY´S FEET päkiäsuoja on ohut, kirkas suoja, joka
vähentää hankauskitkaa, painetta ja kipua jalkaterissä ja estää
kovettumien muodostumista. Ainutlaatuinen tuote jakaa painon
laajemmalle alueelle vähentäen kipua ja voit käyttää kenkiä
miellyttävästi. Näkymätön. 100% silikonigeeliä. Yksi koko

224

Silikoninen kantakuppi, M, pari
Kantapään kiputilojen ja halkeamien hoitoon. Keventää
kuormitusta.

87

Silikoninen kantakuppi, L, pari
Kantapään kiputilojen ja halkeamien hoitoon. Keventää
kuormitusta.

88

Silikoninen kantakuppi, XL, pari
Kantapään kiputilojen ja halkeamien hoitoon. Keventää
kuormitusta.

193

Varvaskampa, 2 kpl, joustava vaahtomuovi
Erottaa varpaat toisistaan

12,50 €
(10,08 €)

8,90 €
(7,18 €)

8,90 €
(7,18 €)

11,80 €
(9,52 €)

12,30 €
(9,92 €)

12,80 €
(10,32 €)

1,10 €
(0,89 €)
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Varvassukat varpaiden erottimella, pari
Pehmeät ja lämpimät varvassukat.
Kun pidät sukkia nukkuessasi, niin sukat auttavat pitämään
varpaita oikeassa asennossa, jolloin esimerkiksi vaivaisenluun ja
nivelien ongelmiin liittyvät kivut helpottavat.
Sukat ennaltaehkäisevät känsien ja kovettumien syntymistä.

447

Uriel silikoni/yösukka
Silikonisukka on kosteuttava ja edesauttaa kuivan, karkean,
lohkeilevan ja vaurioituneen ihon paranemista. Elastinen ja
pehmeä kangas on helposti jalkoihin laitettavissa ennen
nukkumaanmenoa. Silikoni-/yösukan kanssa voi käyttää URIEL hoitavaa jalkabalsamia, mikä lisää yösukan parantavaa
vaikutusta.
Materiaali 85% nylonia, 10% spandexia, 5% kumia. Kantapää:
100% silikonigeeli

445

Uriel silikonisuoja 9 x 5 cm
Leikattava, tarttuva, uudelleenkäytettävä silikoniarkki joka
sisältää ihoa pehmentävää mineraaliöljyä. Silikonisuoja estää
herkän ihon hankauskitkaa ja kovettumia lievittäen nopeasti
kipua.

7,40 €
(5,97 €)

19,80 €
(15,97 €)

6,40 €
(5,16 €)

100% silikonia. Vain ulkoiseen käyttöön.

446

Uriel Blister rakkolaastari 2 kpl
Blister rakkolaastari vähentää painetta ja kitkaa, estäen
hiertymien ja kovettumien muodostumista. Rakkolaastari on
ihoystävällinen ja kivuton poistaa sekä uudelleenkäyttää.
Materiaali on hengittävää lycraa miellyttävällä silikonivuorella.
Ellipsinmuotoinen
Vain ulkoiseen käyttöön. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen
mukaisesti.

427

Uriel Active Gel rakkolaastari (5 kpl)
Miellyttävä apu jalkaterän rakkoja vastaan. Estää hankauksen ja
lievittää kipua, Iskua vaimentava, hengittävä ja vedenkestävä
suoja. Rakkolaastarin hydrogeeli edistää ihon nopeaa
paranemista.

5,40 €
(4,35 €)

11,80 €
(9,52 €)
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Easy Fit geelipohjalliset koko 36-40
Uriel Easy Fit geelipohjalliset, 1 pari, kokoon leikattava
kenkäkoolle 36-40.
Erittäin hyvä iskuja vaimentava pohjallinen. Erilaisten kantapääja jalkapohjakipujen ja luupiikkiongelmien kanssa kamppailevalle
Easy Fit geelipohjallinen on erinomainen apu. Paljon liikkuvilla ja
erityisesti kasvavilla nuorilla kantapäähän ja jalkapohjiin sekä
polviin ja lonkkiin heijastuvat kivut ovat yleisiä. Pohjallinen on
profiililtaan matala ja sopii myös jalkapallo-, sisäpeli- tai
juoksukenkiin.
Pohjan geelivaimennetut osat aallotettu. Kantapäävaimennus ja
päkiän HoneyComb -muotoilu luovat mukavuuden tunnetta sekä
hengitettävyydellä että vaimennuksella.
Keltainen Arch Shell pitää holvikaaren ryhdin kunnossa.
Suositellaan käytettäväksi sekä työssä että liikunnassa!
Antibakteerinen ja matalakitkainen pintakangas vähentää hajuja
ja estää hiertymien syntymistä.

347

Easy Fit geelipohjalliset, koko 40 - 45
Uriel Easy Fit geelipohjalliset, 1 pari, kokoon leikattava
kenkäkoolle 40-45.
Erittäin hyvä iskuja vaimentava pohjallinen. Erilaisten kantapääja jalkapohjakipujen ja luupiikkiongelmien kanssa kamppailevalle
Easy Fit geelipohjallinen on erinomainen apu. Paljon liikkuvilla ja
erityisesti kasvavilla nuorilla kantapäähän ja jalkapohjiin sekä
polviin ja lonkkiin heijastuvat kivut ovat yleisiä. Pohjallinen on
profiililtaan matala ja sopii myös jalkapallo-, sisäpeli- tai
juoksukenkiin.
Pohjan geelivaimennetut osat aallotettu. Kantapäävaimennus ja
päkiän HoneyComb -muotoilu luovat mukavuuden tunnetta sekä
hengitettävyydellä että vaimennuksella.
Keltainen Arch Shell pitää holvikaaren ryhdin kunnossa.
Suositellaan käytettäväksi sekä työssä että liikunnassa!
Antibakteerinen ja matalakitkainen pintakangas vähentää hajuja
ja estää hiertymien syntymistä.

350

Uriel hajunesto -pohjalliset (leikattava)
Aktiivinen suoja bakteereilta ja niiden aiheuttamilta
epämiellyttäviltä hajuilta.
Latexfoam -pehmuskerros takaa hyvän iskunvaimennuk-sen ja
sisältää miljoonia hiilihiukkasia ja erityisiä antibakteerisia
ainesosia, jotka estävät hajuja aiheuttavien bakteerien
muodostumista. Rei'itetty, huokoinen latexfoam vähentää hikeä
pitäen jalat raikkaina.

28,50 €
(22,98 €)

29,50 €
(23,79 €)

7,00 €
(5,65 €)

Pohjalliset leikataan kenkiin sopiviksi vanhan pohjallisen mukaan.

351

Uriel vaimentavat pohjalliset (leikattava)
Hyvä iskunvaimennus, joka estää nivelten, lihasten ja
jänteiden vahinkoja ja vähentää väsymyksen tunnetta ja
ärsytystä jaloissa.

8,00 €
(6,45 €)

Leikkaa kenkään sopiviksi vanhojen pohjallisten mukaan.
Hoito-ohjeet; Käsinpesu lämpimällä saippualla, huuhtele ja
suojaa suoralta kuumuudelta.
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Uriel Easy Fit pohjallinen, koko 37-38
Liikunta-, urheilu-, työ- ja arkikäyttöön.
Antibakteerinen hopeakuitukangas, missä bakteerit eivät
kasva. Muovautuva pohja ja kantapään silikonivaimennus.
Mukana holvituen säätöpalat korkeammalle ja
matalammalle holvikaarelle. Säätöpaloja voi käyttää esim.
seuraavasti: juoksussa ilman säätöpalaa, keltainen
säätöpala kävellessä ja punainen säätöpala hiihdossa

389

Uriel Easy Fit pohjallinen, koko 39-40
Liikunta-, urheilu-, työ- ja arkikäyttöön.

36,90 €
(29,76 €)

36,90 €
(29,76 €)

Antibakteerinen hopeakuitukangas, missä bakteerit eivät
kasva. Muovautuva pohja, kantapään silikonivaimennus.
Mukana holvituen säätöpalat korkeammalle ja
matalammalle holvikaarelle. Säätöpaloja voi käyttää esim.
seuraavasti: juoksussa ilman säätöpalaa, keltainen
säätöpala kävellessä ja punainen säätöpala hiihdossa

426

Uriel Easy Fit pohjallinen, koko 41-42
Liikunta-, urheilu-, työ- ja arkikäyttöön.

36,90 €
(29,76 €)

Antibakteerinen hopeakuitukangas, missä bakteerit eivät
kasva. Muovautuva pohja, kantapään silikonivaimennus.
Mukana holvituen säätöpalat korkeammalle ja
matalammalle holvikaarelle. Säätöpaloja voi käyttää esim.
seuraavasti: juoksussa ilman säätöpalaa, keltainen
säätöpala kävellessä ja punainen säätöpala hiihdossa.

444

Uriel Easy Fit pohjallinen, koko 43-44
Liikunta-, urheilu-, työ- ja arkikäyttöön.

36,90 €
(29,76 €)

Antibakteerinen hopeakuitukangas, missä bakteerit eivät
kasva. Muovautuva pohja, kantapään silikonivaimennus.
Mukana holvituen säätöpalat korkeammalle ja
matalammalle holvikaarelle. Säätöpaloja voi käyttää esim.
seuraavasti: juoksussa ilman säätöpalaa, keltainen
säätöpala kävellessä ja punainen säätöpala hiihdossa.

438

Muistivaahtopohjallinen, koko 35-40
Erittäin kevyt (Memory Foam) muistivaahtopohjallinen,
joka muokkautuu jalanpohjan mukaan. Helpotus väsyneille
jaloille. Iskuavaimentava, kosteutta läpäisevä pohjallinen.
Ihanteellinen kävellä tai käyttää työjalkineissa. Leikkaa
sopivan kokoiseksi pohjassa olevien leikkausmerkintöjen
avulla.

439

Muistivaahtopohjallinen, koko 40-45
Erittäin kevyt (Memory Foam) muistivaahtopohjallinen,
joka muokkautuu jalanpohjan mukaan. Helpotus väsyneille
jaloille. Iskuavaimentava, kosteutta läpäisevä pohjallinen.
Ihanteellinen kävellä tai käyttää työjalkineissa. Leikkaa
sopivan kokoiseksi pohjassa olevien leikkausmerkintöjen
avulla.

9,90 €
(7,98 €)

9,90 €
(7,98 €)
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