
TwinShoe®



Instrukcja używania

Wskazania

>  Obuwie wyrównujące stosuje się w następstwie operacji na przodostopiu oraz śródstopiu. 
>  W sytuacji, gdy konieczne jest wyrównanie długości nóg – w przypadku stosowania  

obuwia odciążającego.
>  TwinShoe® zapobiega skrętom miednicy. Okres stosowania tego obuwia zależy od wskazań. 

 Przeciwwskazania:
> złamania otwarte

 Czyszczenie ręczne:
> Jeżeli obuwie jest zabrudzone wyczyść za pomocą miękkiej szmatki bądź szczotką.
>  Mycie ręczne – TwinShoe® może by myty ręcznie w zimnej wodzie z łagodnym środkiem 

czyszczącym. Po myciu wysuszyć w temperaturze pokojowej. Nie stosować ostrych 
środków czyszczących. 

> Nie suszyć w suszarce oraz za pomocą radiatora.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

 TwinShoe®
 Obuwie wyrównujące 

1. Odepnij rzepy w bucie (A).
2. Włóż stopę do buta.
3.  Upewnij się, że stopa jest umieszczona poprawnie – aby pięta była tak blisko cholewki jak  

to tylko możliwe.
4.  Zapnij but przy pomocy rzepów (A). Stopa powinna być komfortowo umieszczona w  

bucie a rzepy zapięte nie za ciasno ani nie za luźno.

Lekarz przepisał Państwu nietypowe obuwie. Chodzenie w tym bucie jest dużo trud-
niejsze niż w normalnym bucie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. 
Nie nosisz normalnego obuwia, dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na zmienioną 
wysokość. Nadmierne przenoszenie nacisku – pacjenci z obrzękiem – może spowodo-
wać pęknięcie podeszwy. Zaleca się nosić opatrunek bądź skarpetę podczas stosowania 
obuwia wyrównującego. 

Nie prowadź samochodu nosząc to obuwie. Zachowaj szczególną uwagę chodząc po 
schodach, następując na krawężnik czy też chodząc po nierównej powierzchni. Chodź 
wolniej niż zwykle. 

Uwaga



5 Rozmiary:
XS (33,5 – 37), S (37,5 – 39,5), M (40 – 41,5), L (42 – 44), XL (44,5 – 47)

Uniwersalny. Pasuje na prawą i lewą stopę.

Materiał:
Podeszwa: TPR
Wkładka: EVA
Materiał wierzchni: Poliester

Naprawa: Produkt nie wymaga naprawy.

Cechy konstrukcyjne:
Materiał wierzchni składa się z oddychającego poliestru. Materiał z którego wykonana 
jest podeszwa poza TPR zawiera również gumę i dzięki temu ma właściwości absorbu-
jące naprężenia. Kołyskowy kształt ułatwia przetaczanie. 

Może być stosowany z następującymi produktami DARCO:
OrthoWedge
HeelWedge®
Body Armor® Walker II 
WCS®

Dane techniczne
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