
Heelift® AFO Standard + Smooth
Uwolnienie pięt i stóp od nacisku

>  wsparcie kostki przy zgięciu  
grzbietowym przy bezwładzie  
czy też unieruchomieniu

>  do leczenia i zapobiegania  
przykurczu mięśni zginaczy podeszwowych stopy

>  stosowany jako przyjemna w dotyku szyna na noc
>  do zastosowań prewencyjnych oraz leczenia ran otwartych 

w przypadku zespołu stopy cukrzycowej oraz odleżyn

Przy pomocy Heelift® AFO można dokonać efektywnego odciążenia nacisku ze stóp ze  
szczególnym akcentem położonym na pięty. Umożliwia delikatną kontrolę ułożenia stopy jak  
i pozwala na przemieszczanie się na krótkich dystansach. 



Symb. Kolor  Rozmiar (obwód łydki)

Heelift® AFO Standard (Pianka z wytłoczeniami):
DM-HL-AFo beżowy Universal (20 – 36 cm)

Heelift® AFO Smooth (gładka pianka):
DM-HLS-AFo beżowy  Universal (20 – 36 cm)

pasuje na prawą i lewą nogę
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Usztywnienie  
polipropylenowe

Sztywne ortezy mogą kaleczyć drugą nogę 
pacjenta. Ale nie Heelift® AFo, ponieważ 
wykonany jest z miękkiej pianki. Uszytnienie 
polipropylenowe jest odpowiednio elastycz-
ne dając jednocześnie poczucie optymalnej 
kontroli ułożenia oraz przemieszczania się 
połączeń kostnych w stopie. 

Zdolność do dostosowania się 
do indywidualnych warunków

Heelift® AFo daje możliwość dostosowania 
tej ortezy do indywidualnych potrzeb pa-
cjenta. Dzięki ustalonemu kształtowi pozwa-
la na swobodne ułożenie kończyny.

 
Dodatkowe poduszki

Dostarczane w zestawie dodatkowe poduszki 
mogą być stosowane do zapewnienia kontroli 
i zabezpieczeniem przed ewentualnym skrę-
ceniem.

Heelift® AFo może być prany oraz sterylizo-
wany w autoklawie w dostarczonym w zesta-
wie specjalnym worku.

Heelift® AFO jak inne ochraniacze Heelift®, pozwala na jego dostosowanie  
do indywidualnych potrzeb pacjetna. Dzięki półtwardej polipropylenowej szynie  
zapewniona jest kontrola nad umiejscowieniem kostki. Pozwala ona również  
na delikatne odciążanie podczas chodzenia. Posiada antypoślizgową podeszwę, 
dzięki czemu zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy łóżkiem a  
wózkiem czy toaletą. Heelift® AFO można bezpiecznie prać w załączonym worku 
jak również może być sterylizowany w autoklawie.
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Wybór rodzaju pianki 

Gładka pianka została stworzona specjalnie 
dla pacjentów o bardzo delikatnej skórze. 
Rozwiązanie to również zapobiega pojawia-
niu się obrzęków. Ten rodzaj pianki polecany 
jest specjalnie pacjentom diabetologicznym.

Specjalna konstrukcja pianki z wytłoczenia-
mi zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza. Zastosowane wytłoczenia gwarantują 
również efekt chłodzenia.


