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Studier dokumenterer 
indlægssålernes effekt
Igennem mange år har SportsPharma A/S i Vejle forhandlet de såkaldte Formtho�cs ortopædiske in-
dlægssåler, som varme-modelleres �l at matche og stø�e den enkelte brugers fødder perfekt.

I al den �d har firmaets fysioterapeut Kris�an Seest ikke tvivlet et øjeblik på indlægssålernes evne �l at 
forebygge og a�jælpe skader i fødder og ben. Rækken af �lfredse �lbagemeldinger fra fysioterapeuter, 
fodterapeuter, sportsfolk, soldater og ”almindelige” brugere er nemlig e�erhånden alenlang.

Så vores egne erfaringer har entydigt vist, at indlægssålerne har en 
markant effekt på mange brugere, men vi har ikke ha� ua�ængige 
studier �l at dokumentere virkningen – ikke før nu, siger Kris�an Seest.

Hermed hentyder han �l to videnskabelige undersøgelser, som begge klart 
dokumenterer en posi�v effekt ved brugen af ortopædiske indlægssåler.

I den ene undersøgelse, publiceret i ”The American Journal of Sports 
Medicine”, har forskere fulgt 400 engelske officersaspiranter gennem deres 
syv uger lange og fysisk udfordrende grunduddannelse. 
Konklusionen var, at den halvdel, der ikke fik indlægssåler i støvlerne, fik 
knap tre gange flere overbelastningsskader i fødder og ben end gruppen MED såler.

Det andet studie er begået af en forskergruppe fra Aalborg Universitet, og det blev præsenteret på Dansk 
Idrætsmedicinsk Kongres i februar.
De nordjyske forskere har udviklet en banebrydende metode �l at måle ”inde” i skoen, hvorvidt Formthot-
ics indlægssåler kan forebygge for megen prona�on/supina�on (at foden ”hælder” indad eller udad), som 
kan føre �l overbelastningsskader. 
       Resultatet var ifølge studiet, at Formtho�cs reducerer det såkaldte 
       ”Navicular Drop” med gennemsnitligt 19 procent.

     - Årsagen må være, at foden med Formtho�cs får hjælp �l at kon-
       trollere sin prona�on og ikke mindst supina�on. Det er fantas�sk, at 
       vi nu har anerkendte forskeres ord for, at det vi har oplevet og ob-
       serveret gennem flere år med Formtho�cs, er korrekt. Nu kan jeg 
       med god samvi�ghed sige og underbygge det, som jeg har troet i 
         flere år, konstaterer en �lfreds Kris�an Seest.

       Er man interesseret, kan man rekvirere de to omtalte studier ved at 
       skrive �l: sp@sportspharma.dk

       • Kontakt: 
      Direktør Niels Jensen, SportsPharma, tlf: 75 84 05 33, mail: 
      niels@sportspharma.dk


