
PegAssist  
Insole

 Rozmiary:
> dostępne w 7 rozmiarach
> uniwersalna, pasuje do obuwia DARCO 

  Wszystkie rozmiary można stosować w następujących produktach 
DARCO:

> OrthoWedge – Obuwie odciążające przodostopie
> OrthoWedge Light – Obuwie odciążające przodostopie
> HeelWedge® – Obuwie odciążające piętę
> MedSurg/-Pro – Obuwie pooperacyjne
> APB® – Obuwie pooperacyjne uniwersalnego zastosowania
>  SlimLine® – Obuwie na gips oraz pooperacyjne długiego zastosowania

  Materiał:
  18 milimetrowa wkładka składa się z 3 warstw: EVA, Plastazote® oraz 

wierzchnia warstwa wykonana z Poron®.

 Naprawy:
 Produkt nie wymaga napraw.

Dane techniczne

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Wkładkę można czyścić letnia wodą z mydłem lub też stosować
standardowe środki dezynfekujące i czyszczące.
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Manufactured by:

DARCO Int. Trading (Shanghai) LTD
No. 128 Lane 3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



Instrukcja użytkowania

Wskazania

> odciążenie miejscowe
> stany ostre
> niwelowanie bólu
> opieka pooperacyjna

 Przeciwwskazania:
> złamania otwarte

  PegAssist Insole 
Wkładka odciążająca 

  Wkładka PegAssist Insole efektywnie odciąża spodnią część stopy. 
Prosty sposób wyciągania poszczególnych elementów wkładki, pozwala 
na indywidualizację wkładki zarówno pooperacyjnie jak i w stanach 
ostrych. Cienka przykrywka kartonowa stabilizuje miejsce odciążenia  
i zabezpiecza przed ewentualnym wypadaniem lub przesuwaniem się 
otaczających miejsce owrzodzenia elementów wkładki. Nacisk jest 
zredukowany o 60 %.

 Rekomendacje:
1. Usuń oryginalną, czarną wkładkę z buta (rys.1). 
2. Włóż wkładkę PegAssist do buta niebieską warstwą u góry (rys. 2).
3. Zaznacz miejsce owrzodzenia markerem na stopie pacjenta (rys.3).
4.  Pacjent powinien teraz stanąć na wkładce i odbić zaznaczone miejsce 

na niebieskiej warstwie wkładki (rys.4).
5.  Delikatnie usuń czarne elementy pod zaznaczonym miejscem, w którym 

należy dokonać odciążenia (rys.5).
6.  Przymocuj kartonową przykrywkę na czarną część wkładki. Przykrywka 

jest podklejona, dzięki czemu dokładnie przykleja się do wkładki i 
mocuje elementy bezpiecznie na swoim miejscu i zabezpiecza przed 
przesuwaniem (rys.6).

7.  Włóż wkładkę do buta (rys.7).
8.  Przygotowanie odciążenia zakończone (rys. 8).

Uwaga

>  Rekomenduje się noszenie bandaży, opatrunków bądź skarpet.
>  W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego 

dobre funkcjonowanie jak i bezpieczeństwo pacjenta nie może być 
zagwarantowane.
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