
WZNIEŚ SIĘ
NA WYŻSZY
POZIOM



Wszystkie buty ortopedyczne myCast by Ovation® Medical Gen2 są 
arcydziełami inżynierii. Zainspirowany stworzeniem doskonałej funk-
cji i anatomicznej precyzji, dynamiczny projekt oferuje nowy poziom 
komfortu i wydajności, który nie ma sobie równych.

NAJBARDZIEJ
ZAAWANSOWANY
BUT ORTOPEDYCZNY
NA ŚWIECIE

Gen.2
Przełomowy system pneumatyczny.

Sure-GripTM stabilna wkładka.

Skrupulatnie dopasowana rama.

Rewolucyjna absorbcja drgań.

Lekka waga/bardzo niski profil.

Innowacyjnie wyprofilowana podeszwa.



NAJNOWSZE ROZWIĄZANIE
SYSTEM Z POMPĄ PNEUMATYCZNĄ

To genialnie proste. Wprowadzenie ergonomicznej pompy Gen2 oraz zintegrowanego jednodo-
tykowego przycisku wyeliminowało przestarzały zawór obrotowy i system wypełnienia powi-

etrzem. Ponadto, nowa pompa jest przyjazna dla pacjenta, wyprofilowana i umieszczona tak, aby 
wyeliminować niedogodności związane z uciskiem, typowym dla pneumatycznych butów 

ortopedycznych. Ten niesamowity nowy system udowodnił, że inne pompy pneumatyczne są już 
przestarzałe.

Innowacyjna pompa
Gen 2

Typowa pompa płaska



REWOLUCYJNA ABSORBCJA DRGAŃ
Przedstawiamy ShockpodTM. TPierwsza na świecie konstrukcja oszczędzająca zużycie energii zaprojek-
towana specjalnie dla butów ortopedycznych. Z ShockpodTM, aż 50% mniej energii jest przenoszonej 

do poszkodowanej koniczyny, aż po samą piętę. Wynikiem tego jest znakomity poziom komfortu 
pacjenta, który czuje się i funkcjonuje jak w wysokiej klasy bucie sportowym.

SURE-GRIPTM STABILNA WKŁADKA
To po prostu logiczne. Pacjenci są instruowani, aby trzymać w górze poszkodowane kończyny 

(R.I.C.E.) Sure-GripTM stabilna wkładka wyłącznie dla Gen2, zapewnia stabilność i zapobiega 
poślizgowi przy wznoszeniu kończyny.



PRECYZYJNY PROJEKT
INTUICYJNA PODESZWA

Pięknie zaprojektowana i specjalnie uformowana w celu odzwierciedlenia naturalnych anatomic-
znych kształtów, bezkrawędziowa intuicyjna podeszwa Gen 2 SoleTM naturalnie dostosowuje się do 

indywidualnego wzorca chodu pacjenta. Rezultatem jest niezwykle płynny i wydajny krok z pełną 
równowagą i mobilnością.

IDEALNIE WYWAŻONA
NISKI PROFIL

Jest dokładnie taka, jaka powinna być. Podeszwa buta ortopedycznego myCast by Ovation® Medical 
Gen2 praktycznie eliminuje różnicę długości nóg. Rezultat jest oszałamiający. Pacjenci nie muszą już 

więcej znosić dyskomfortu butów ortopedycznych o wysokim profilu.



ULTRA-LEKKA WAGA
SKRUPULATNIE DOPASOWANA RAMA

Każdy detal został dopracowany. Ukształtowany w stopniu 
inżynierskim materiał kompozytowy, Gen 2 jest niezwykle lekki i 

jednocześnie nadzwyczajnie wytrzymały. Unikalnie dopasowana rama 
jest wyrzeźbiona tak, aby komfortowo dopasować się do różnych 

kształtów i wymiarów pacjenta. Nigdy jeszcze nie było lepiej zaprojek-
towanego buta ortopedycznego dla potrzeb pacjenta.

Anatomiczna konstrukcja 
ramy Gen 2

Typowa konstrukcja
ramy



GENIALNY PROJEKT
JEST REZULTATEM PRACY  GENIALNYCH PROJEKTANTÓW

Nasz Zespół Badań i Rozwoju składa się z najbardziej kreatywnych, doświadczonych i utalentowanych 
projektantów w branży. Ovation Medical nieustannie dostarcza innowacyjnych produktów, które 

zapewniają doskonałe korzyści dla osób poszkodowanych na całym świecie.
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