
Efektywne odciążenie ran oraz odleżyn w obrębie pięty, szczególnie dla pacjentów leżących.

Heelift®– 3 wersje odciążenia pięty
przyspieszające proces leczenia ran

Heelift® Heelift® Glide Heelift® AFO

>  stosowany w celu zapobiegania oraz leczenia owrzodzeń  
i odleżyn w obrębie pięty

>  idealny dla cukrzyków z neurologicznym brakiem czucia
>  sprawdza się w przypadku przedłużającego się  

unieruchomienia jak i w śpiączce
>  pozwala na indywidualne dostosowanie rozwiązania do wymogów pacjenta

>  Oryginalny model – idealne  
i ekonomiczne rozwiązanie w 
celu odciążania pięty.

> Wersja premium buta Heelift® –  
posiada dodatkowy pasek w części 
przedniej zapewniający zwiększoną 
podporę przodostopia a specjalny  
materiał na zewnętrznej jego po-
wierzchni ułatwia przesuwanie buta.

>  Heelift® AFO – ulepszona wersja  
zawierająca wszystkie cechy  
Heelift® Glide oraz dodatkowo  
stabilizującą podporę pozwalającą 
na przemieszczanie.

dostępna w 2 wersjach gąbki  
wewnętrznej: z wytłoczeniami 
(karbowana) oraz gładka 
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Co sprawia, że Heelift® jest optymalnym rozwiąza-
niem dla Twojego pacjenta.
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tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl

DarCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 raisting | Germany
info@darco.de | www.darco.de 

Wybór rodzaju pianki

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

Specjalna konstrukcja pianki z wytłoczeniami zapewnia odpowiednią cyrkulację 
powietrza. Zastosowane wytłoczenia gwarantują również efekt chłodzenia.
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Heelift® Glide  
dodatkowo posiada:

Trwała warstwa zewnętrzna –  
zabezpiecza bardzo płynne i łatwe 
ślizganie się nogi po łóżku.

Taśma na przedniej części stopy –  
utrzymuje bezpiecznie pozycję  
obuwia i pozwala na podparcie  
przodostopia.
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Heelift® AFO  
dodatkowo posiada:

Trwała warstwa zewnętrzna – zabez-
piecza bardzo płynne i łatwe ślizganie 
się nogi po łóżku.

Taśma na przedniej części stopy – 
utrzymuje bezpiecznie pozycję obuwia 
i pozwala na podparcie przodostopia.

Pół-twarda opaska – zapewnia najlep-
szą z możliwych kontroli pozycji kostki 
jak i jej przemieszczania. 
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Wentylujące otwory – zapewniają  
dodatkową cyrkulację powietrza by 
zwiększyć komfort użytkowania. 

Otwór w części tylnej – dzięki któremu 
możliwe jest wizualne sprawdzenie 
stanu pięty.

Dołączona podkładka podnosząca –
unosi nogę by podwiesić piętę, dzięki 
czemu tworzy odpowiednie środowisko 
dla leczenia owrzodzeń czy też odleżyn.

Delikatne paski mocujące – to najwy-
godniejsze rozwiązanie pozwalające  
na indywidualne dostosowanie obuwia 
do wymagań pacjenta.

Śliskie trykotowe wyściełanie części
tylnej – pomaga w przesuwaniu nogi
po łóżku oraz zwiększa bezpieczeństwo
pacjenta.

Wszystkie produkty  
z rodziny Heelift® posiadają:
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Symb. rozmiar (Obwód łydki)

Heelift® 
Standard (pianka karbowana):
DM-HLP Petite (15 – 25 cm)
DM-HL Normal (20 – 36 cm)

Smooth (gładka pianka)
DM-HLSP Petite (15 – 25 cm)
DM-HLS Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSB Bariatric (30 – 58 cm)
Kolor: Beżowy 

Heelift® Glide
Standard (pianka karbowana):
DM-HLPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLG Normal (20 – 36 cm)

Smooth (gładka pianka)
DM-HLSPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLSG Normal (20 – 36 cm) 
DM-HLSBG Bariatric (30 – 58 cm)
Kolor: Czerwony

Heelift® AFO 
Standard (pianka karbowana):
DM-HLaFO Uniwersalnyl (20 – 36 cm)

Smooth (gładka pianka)
DM-HLSaFO Uniwersalnyl (20 – 36 cm)
Kolor: Beżowy 

Produkty z rodziny Heelift® pasują na prawą i lewą 
nogę. Mogą być prane bezpiecznie w temperaturze 
do 60 oraz wolno jest sterylizować w autoklawie dla 
zapewnienia sterylności.


