
HeelWedge®



Instrukcja użytkowania

> pooperacyjnie w celu leczenia ran, kości oraz pięty
> miejscowe odciążenie po pęknięciach i złamaniach
> w celu leczenia owrzodzeń znajdujących się w okolicach pięty

 Przeciwwskazania:
> złamania otwarte

Wskazania

 HeelWedge® 
 Obuwie odciążające piętę
 
 But stosowany do zredukowania obciążenia w obrębie pięty.
1. Otwórz but (A).
2. Umieść stopę w bucie.
3. Upewnij się, że stopa jest bezpiecznie ustawiona w bucie.
4.  Zapnij but za pomocą pokrywy i rzepów oraz pasków (A), tak by stopa nie 

była umieszczona zbyt luźno i zbyt ciasno.
5.   Podczas chodzenia dociążaj but tylko do punku B. Nigdy nie przenoś 

ciężaru do punktu C. W przeciwnym razie możesz negatywnie wpłynąć  
na wynik leczenia.

6.   W przypadku, gdy but musi być noszony przez dłuższy czas, wskazanym 
jest zastosowanie na drugiej stopie obuwia wyrównującego (TwinShoe). 
Ten but nie powinien być noszony dłużej niż 6 – 9 tygodni. 

Instrukcja dotycząca czyszczenia

 Czyścić ręcznie: 
>  Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką 

szczoteczką. 
>  Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających alkohol).
>  Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach. 
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Uwaga

Twój lekarz przepisał Ci obuwie wysokiej jakości, które służy do  
odciążenia operowanej i leczonej części stopy. Pozwala to na skrócenie 
procesu leczenia ran, owrzodzeń, pęknięć oraz stanów występujących  
po innych ingerencjach chirurgicznych. Pozwala na przemieszczanie  
się. Chodzenie w takim bucie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, 
dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Nie prowadź samochodu w takim bucie. Zachowaj szczególną uwagę
podczas wchodzenia po schodach i przemieszczania się po nierównych
powierzchniach. Chodź wolniej niż normalnie. Rekomenduje się stosowa-
nie w połączeniu z bandażami, opatrunkami i skarpetami. W przypadku
nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre funkcjo-
nowanie i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.

5 Rozmiarów:
XS (33,5 – 37), S (37,5 – 39,5), M (40 – 41,5), L (42,0 – 44,0), XL (44,5 – 47,0)

But uniwersalny, pasuje na prawą i lewą nogę.

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

Naprawy:
Produkt nie wymaga napraw.

Cechy konstrukcyjne:
Skrócona, opatentowana podeszwa zapewnia efektywne odciążenie. 
Wkładka standardowa z EVA może być usunięta i zastąpiona wkładką 
PegAssist Insole.

Rekomendacje:
Można stosować wraz z butem wyrównującym TwinShoe.
Wkładka PegAssist Insole pozwala na zindywidualizowanie wkładki,  
by dokonać precyzyjnego odciążenia.

Dane techniczne
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