Relief Dual
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Instrukcja używania
Relief Dual®
But odciążający
	Relief Dual® jako but odciążający zapewnia stabilizację oraz chroni stopę przed
uderzeniami oraz redukuje nacisk na stopę po zabiegach chirurgicznych. But pasuje
zarówno na prawą oraz lewą stopę.
1. Odepnij paski velcro (A, B).
2. Upewnij się, że stopa jest bezpiecznie umieszczona w bucie.
3.	Obuwie może być dopasowane na prawą bądź lewą nogę poprzez indywidualne dostosowanie pasków velcro (A, B).
4.	Pociągnij za wierzchni pasek velcro A na prawą lub lewą stronę tak by część z haczykami
była na zewnątrz buta po obu stronach. Umieść pasek na językach oraz odpowiednio
naciągnij. Jeżeli to konieczne, skróć pasek.
5. Języki mogą na siebie nachodzić.
6.	Zapnij but dolnym paskiem B, tak by logo DARCO było widoczne na zewnętrznej stronie
buta.

Wskazania
>	pooperacyjnie w celu stabilizacji oraz redystrybucji nacisku – np. osteotomie w obrębie
stopy
Przeciwwskazania:
>	złamania otwarte

Instrukcja dotycząca czyszczenia
Myć ręcznie:
>	Kiedy obuwie jest lekko zabrudzone, przetrzyj je miękką szmatką bądź delikatną
szczoteczką.
> Nie suszyć suszarką. Obuwie musi wysychać samoistnie w temperaturze pokojowej.
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Uwaga
Zawsze stosuj się do tej instrukcji. W przypadku efektów niepożądanych (np.: swędzenie,
problemy z cyrkulacją krwi itp) prosimy o kontakt z lekarzem. Nieodpowiednie stosowanie produktu powoduje, że jego poprawne funkcjonowanie nie może być zagwarantowane. Ten produkt, razem z odpowiednim obuwiem, jest przeznaczony do wsparcia procesu leczenia i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. DARCO nie bierze
na siebie odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
Zaleca się zakładanie opatrunków lub skarpet. Nie prowadź samochodu w tym obuwiu.
Chodź ostrożnie oraz wolniej niż normalnie. Produkt do zastosowania indywidualnego.

Dane techniczne
Rozmiar:
3 rozmiary damskie : WS (34 – 36,5), WM (37 – 38,5), WL (39 – 41)
4 rozmiary męskie: MS (39 – 41), MM (41,5 – 43), ML (43,5 – 45), MXL (45 – 48)
Kolor: Szary
Materiał:
Zelówka: guma, EVA
Wkładka: EVA
Materiał zewnętrzny: pianka poliestrowa, microﬁbra
Wyściółka wewnętrzna: poliester
Pasek napinający: Wełna
Paski velcro : Nylon
Klej: klej poliuretanowy
Naprawy: produkt nie wymaga naprawy
Cechy konstrukcyjne:
Zewnętrzna część wykonana jest z oddychającego nylonu, który rozciąga się w każdą
ze stron. Zelówka wykonana z gumy oraz EVA dające efekt absorbcji nacisku. Kołyskowy kształt zelówki ułatwia przetaczanie podczas chodzenia.
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