Sluta lida

av biverkningarna från

felinriktade fötter

Återupptäck livet med
HyProCure®
HyProCure®-ingreppet kan drastiskt minska eller
till och med eliminera din smärta samtidigt som
livskvaliteten förbättras. Efter ingreppet:
Ska du kunna stödja försiktigt på foten
Svullnad eller blåmärken är vanligt de första
dagarna

Belastning
på övre
rygg

Under en tillfällig period har du en onaturlig gång
tills fötterna anpassar sig till sin korrigerade
position
Belastning
på ländrygg

Snett
bäcken

Belastning
på höftled

Efter det första året har din kropp vanligtvis
anpassat sig helt

Läs mer på HyProCure.info

Låt inte dina

fötter sakta
ned dig!

Belastning på
knäled

DET BÖRJAR
OCH SLUTAR
HÄR!

Upptäck hur HyProCure®
kan hjälpa dig att få tillbaka

din livskvalitet!
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Symptom och effekter
Vanliga symptom hos både barn och vuxna
inkluderar:
	Ökande smärtor/benhinneinflammationer
	Överpronation/hyperpronation
	Liktornar/hammartår
	Hälsmärta/hälsporrar – "plantar fasciit"
	Sträckning i senor och ligament
	Knä-, höft- och ryggsmärta

Problemet
En felaktigt inriktad fot kan påverka hela kroppen.
Detta underbehandlade men vanliga tillstånd ses
hos människor i alla åldrar över hela världen.
Talotarsal förskjutning, eller partiell talotarsal
förskjutning, inträffar när vristbenet förskjuts från sin
normala position och från dess kontaktpunkter på
bakfotsbenen.

Det här tillståndet går inte över av sig självt.
Patienterna växer inte ur det, och tillståndet
kan inte behandlas ordentligt med träning eller
sjukgymnastik. Det är ett anatomiskt inre problem
och endast en inre lösning kan återställa korrekt
inriktning.

Onormalt

HyProCured®

Detta skapar en onormal inåtgående rotation hos
vristbenet och en utåtgående rotation av foten. En
obalans i krafter och viktfördelning blir resultatet
inuti foten och resten av kroppen medan du står
och med varje steg du tar.
Detta är den vanligaste orsaken inte bara till
felinriktade fötter utan även till liktornar, hälsmärta,
hammartår och en lång lista av andra fot- och
vristdeformationer. En felinriktad fot/vrist kan ha
negativ inverkan på knän, höfter och rygg eftersom
foten är grunden för kroppen.

Före

Partiell talotarsal förskjutning

Lösningen
HyProCure® är en titanstent som placeras
genom ett minimalt invasivt ingrepp, vanligtvis
under halvmedveten/lokal bedövning, i ett
naturligt förekommande utrymme mellan vristoch hälbenen. Den riktar om och stabiliserar
omedelbart bakfoten vilket möjliggör normalt
rörelseområde. Den övergripande balansen och
inriktningen hos foten/visten kommer att förbättras
och fotvalvet kan verka mer normalt.
HyProCure® korrigerar denna deformation vid dess
grundorsak. Det är ett evidensbaserat ingrepp
som har utförts på tusentals patienter i alla åldrar.
När det är indikerat används det av fot- och
vristkirurger över hela världen.

De sekundära effekterna av talotarsal förskjutning
inkluderar onormal påfrestning och onormalt tryck
på leder, ligament och ben i hela kroppen.
När de sekundära tillstånden behandlas utan
att korrekt ta itu med den partiella talotarsala
förskjutningen kommer behandlingsresultaten att
vara tillfälliga. Symptomen kommer sannolikt att
återkomma eller flyttas till en annan del av kroppen.

Vanligtvis kan de flesta HyProCured®-patienter
gå normalt igen efter några veckor. Ben, senor
och ligament i hela foten och resten av kroppen
kommer att anpassa sig till den korrigerade
positionen under de följande månaderna.

Efter

Internt stabiliserad/korrigerad

Maskera inte bara symptomen.
Rätta till den bakomliggande
orsaken.

För mer information om HyProCure®, besök HyProCure.info

