
Prewencyjne, pooperacyjne oraz dla pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej 
Preventive, postoperative and for diabetic footcare

Zaopatrzenie ortopedyczne
Orthopaedic Devices, Foot & Ankle Products



DARCO – Twój partner w leczeniu stóp i stawu 
skokowego / – Focused on Foot and Ankle

DARCO jest międzynarodową grupą działającą 
na całym świecie, która jest liderem w zakresie 
produktów zaopatrzenia ortopedycznego sto-
py i stawu skokowego takich jak: buty chronią-
ce gips czy też opatrunek, buty pooperacyjne 
oraz odciążeniowe i walkery.

Ponadto DARCO oferuje kompleksowe za-
opatrzenie dla stopy cukrzycowej i produkty 
zapewniające prewencję oraz zaopatrzenie w 
zakresie medycyny sportowej oraz fizjoterapii. 
Skupiamy się na tworzeniu i rozwijaniu różne-
go rodzaju nowych ortez na rękę, staw skoko-
wy i elastycznych plastrów dla kinezyoterapii 
oraz standardowych plastrów medycznych.

Zespół działu rozwoju składa się techników  
ortopedycznych oraz konstruktorów, którzy  
pozostając w ścisłej współpracy z wiodącymi 
specjalistami w zakresie chirurgii stopy i  
fizjoterapeutami tworzą produkty, zgodne  
z najnowszymi trendami oraz najlepszą i  
najnowszą wiedzą.

Firma DARCO jest bardzo poważnie zaanga-
żowana w promowanie oraz rozwój posiada-
nej wiedzy poprzez organizację imprez posze-
rzających wiedzę i umiejętności lekarzy takich 
jak: workshop-y, szkolenia, sympozja oraz wy-
stawy. Ścisła współpraca z lekarzami specjali-
zującymi się w chirurgii stopy jak i medycynie 
sportowej oraz fizjoterapeutami na całym 
świecie, międzynarodowymi stowarzyszeniami 
lekarzy, instytutami biomechanicznymi jest  
fundamentem pozwalającym na zachowanie 
innowacyjności oraz podstawą do zapewnie-
nia funkcjonalności i wysokiej jakości naszych 
produktów. Tylko w taki sposób możemy im-
plementować najnowsze osiągnięcia naukowe 
i technologiczne oraz doświadczenia prakty-
ków w nasze produkty co tym samym pozwala 
nam stać pewnie na własnych nogach.

DARCO is an international group operating 
worldwide in a leading position with ortho-
pedic foot and ankle products such as cast 
boots, walkers, postoperative shoes and off-
loading boots. 

DARCO also offers orthopedic foot and  
ankle care for diabetics as well as preventive 
and postoperative care for sports medicine 
and physiotherapy. In this respect we con-
centrate on developing the latest orthoses  
for the wrist and ankle joint, cold compres-
sion bandages as well as elastic tapes for 
kinesiology in addition to athletic tapes. 

Our R&D team consisting of orthopedic  
technicians and product designers focuses  
on the development of new products repre-
senting state-of-art technology in close  
cooperation with leading medical specialists 
and physiotherapists. 

DARCO is specifically involved in promot-
ing and expanding existing knowledge as 
well as organizing multiple further training 
opportunities which include workshops, con-
gresses, symposiums and exhibitions. In the 
course of the years this has become a source 
of information for medical specialists and a 
platform for mutual exchange. 

DARCO’s close cooperation with foot 
surgery specialists around the world, inter-
national medical associations and biome-
chanical institutes is the basis for innovative 
product research and development providing 
outstanding efficiency and ensuring highest 
quality standards for our products. This is 
the way we include practical know-how and 
modern technology in our product design and 
how we remain standing firmly on our own 
two feet. 

USA

DARCO International
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West Virginia, USA

Europe

DARCO (Europe) GmbH
Raisting

Germany

 China

DARCO International 
Trading Shanghai Ltd. 
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India

DARCO Medical India Pvt. Ltd.
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Obuwie odciążające OrthoWedge jest specjal-
nie tak zaprojektowane by chronić przodosto-
pie poprzez uwolnienie główek kości śródsto-
pia jak i palców od nacisku podczas obciążają-
cej części cyklu chodzenia. W celu wykonania 
pewnych korekt we wkładce można wyjąć ją  
z buta. Opatentowana konstrukcja klina w 
podeszwie buta gwarantuje poprawne działa-
nie mechanizmu odciążającego. Jest to unika-
towe rozwiązanie zapewniające utrzymanie 
odpowiedniej sztywności podeszwy przez co 
nacisk na przednią część stopy jest znacznie 
zredukowany.

OrthoWedge Light 
Obuwie do odciążenia przodostopia / Off-loading Shoe

> Stosowany pooperacyjnie po zabie - 
gach korekcji palucha koślawego  
(Hallux Valgus), palców młotkowatych 
oraz odcisków

> Gojenie się owrzodzeń przodostopia  
u pacjenów z ZSC

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

> Uniwersalny – pasuje na lewą i prawą 
nogę

> use after surgeries to correct  
hallux valgus, hammer toes /  
Tailor’s bunions 

> treatment of dia betic ulcerations

> 5 Sizes: XS (33.5 – 37), S (37.5 – 39.5),  
M (40  – 41.5), L (42 – 44), XL (44.5 – 47)

> right and left fit

> patent protected

The OrthoWedge Off-loading Shoe is  
speci  fically designed to protect the forefoot  
by  removing most of the pressure from the 
meta tarsal head and digits during the weight-
bearing portion of the gait cycle. For post-
processing the sole can be taken out. The pat-
ented construction of the wedge obtains an 
off-loading mechanism (TPR-sole). The weight 
is notable reduced at the forefoot. Velcro® 
straps make opening easy and allow a com-
fortable fitting.

> Stosowany pooperacyjnie po zabie - 
gach korekcji palucha koślawego  
(Hallux Valgus), palców młotkowatych 
oraz odcisków

> Gojenie się owrzodzeń przodostopia  
u pacjenów z ZSC

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

> Uniwersalny – pasuje na lewą i prawą 
nogę

The OrthoWedge Light is the modified  
version of the OrthoWedge. 

The breathable upper, the light EVA-sole 
and the removable insole are particular  
features of the shoe.

This shoe is explicitly designed for usage  
in closed rooms and for permanent wear of 
up to four weeks. We recommend ordering 
the TPR-sole additionally for heavy patients.

OrthoWedge
Obuwie do odciążenia przodostopia / Off-loading Shoe

> use after surgeries to correct  
hallux valgus, hammer toes, Tailor’s  
bunions and other osteotomies

> treatment of dia betic ulcerations

> 5 Sizes: XS (33.5 – 37), S (37.5 – 39.5),  
M (40  – 41.5), L (42 – 44), XL (44.5 – 47)

> right and left fit

> patent protected

może być stosowany z /  
compatible with: 
 
PegAssist™ Insole 
wkładką PegAssist™ Insole, gdy 
wymagane jest precyzyjne odciąże-
nie / for selective off-loading

może być stosowany z /  
compatible with: 
 
PegAssist™ Insole 
wkładką PegAssist™ Insole, gdy 
wymagane jest precyzyjne odciąże-
nie / for selective off-loading

OrthoWedge OrthoWedge + PegAssist™Standard Surgical Shoe

OrthoWedge Light to zmodyfikowana wersja 
sprawdzonego obuwia OrthoWedge. 

Aktywnie oddychający materiał wierzchni, 
zelówka wykonana z lekkiego EVA oraz wyj-
mowana wkładka stanowią o unikatowych 
cechach tego typu obuwia i gwarantują duży 
komfort noszenia. 

Ten but przeznaczony jest głównie do  
noszenia w pomieszczeniach zamkniętych.  
W przypadku dużych obciążeń wywołanych 
znaczą wagą pacjenta sugerujemy zamówie-
nie dodatkowej wkładki.

Kapa okrywająca palce / Toe Cap 
dostępna opcjonalnie /  
optional available

  wymienna  

  wkładka 

  exchangeable insole

  wymienna  

  wkładka 

  exchangeable insole
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OrthoWedge Light Pediatric
Dziecięce obuwie do odciążania przodostopia / Pediatric Off-loading Shoe

Badania kliniczne dowodzą, że buty  
HeelWedge® odciążają ponad 26 % nacisku  
z pięty, poprzez przekazanie go na część  
śródstopową oraz na przodostopie, co zapew-
nia szybsze gojenie ran po operacjach oraz 
owrzodzeń, odcisków czy też modzeli wystę-
pujących na pięcie.

Kwadratowy kształt zelówki oferuje więcej 
przestrzeni co pozwala na bezproblemowe 
umieszczenie zaopatrzonej stopy w bucie. 
Zmodyfikowane i odczepiane zamknięcie czę-
ści przedniej buta zapewnia lepsze dostoso-
wanie się do lewej i prawej stopy.

HeelWedge®

Obuwie do odciążania pięty / Off-loading Shoe

> Leczenie owrzodzeń w obrębie pięty
> po operacjach kostnych czy tkankowych w 

obrębie pięty jak i zabiegach usuwających 
owrzodzenia, odciski czy też modzele

> Odciążenia po złamaniach

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

> Uniwersalny – pasuje na lewą i prawą  
nogę

> Chroniony patentem

> for the treatment of plantar fasciitis,  
ulcerations, infections, trauma and  
following surgery of the soft tissue  
or bony structure of the heel

> 5 Sizes: XS (33.5 – 37), S (37.5 – 39.5),  
M (40  – 41.5), L (42 – 44), XL (44.5 – 47)

> right and left fit

> patent protected

The HeelWedge® is clinically proven to off-
load pressure by over 26 % from the heel by 
shifting weight to the mid and forefoot to 
promote faster healing after surgery, trauma 
or when wounds or ulcerations are present on 
the heel. The square-toe design offers more 
space for bandage material. The modified and 
removeable forefoot closure provides better 
left / right fit. The removable EVA-insole can 
be modified as needed.

OrthoWedge Light Pediatric posiada aktywnie 
oddychający materiał wierzchni. Zelówka z 
lekkiego EVA oraz wyjmowana wkładka sta-
nowią o unikatowych cechach tego typu obu-
wia i gwarantują duży komfort noszenia. 

Opatentowana konstrukcja klina w pode-
szwie buta gwarantuje poprawne działanie 
mechanizmu odciążającego. Dzięki temu  
nacisk na tą część stopy jest znacznie zredu-
kowany i przenoszony jest na śródstopie  
bądź też tylną część stopy.

The breathable upper of the OrthoWedge
Light Pediatric, the light EVA-sole and the
removable insole are particular features
of this shoe.

The patented construction of the wedge
obtains an off-loading mechanism. The
weight is notable reduced at the forefoot.
Velcro® straps make opening easy and allow
a comfortable fitting.

> pooperacyjne, stosowane po  
zabiegach chirurgicznych

> 1 rozmiar: do 31
> Uniwersalny – pasuje na prawą i  

lewą nogę

> Chroniony patentem

> used postoperative after forefoot  
surgery

> 1 Size: up to 31
> right and left fit

> patent protected

Standard Surgical Shoe HeelWedge®

może być stosowany z /  
compatible with: 
 
PegAssist™ Insole 
wkładką PegAssist™ Insole, gdy 
wymagane jest precyzyjne odciąże-
nie / for selective off-loading

  wymienna  

  wkładka 

  exchangeable insole
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APB®

Obuwie pooperacyjne / All Purpose Boot

W obuwiu APB® zastosowano taką samą 
technologię jak w docenianych przez pacjen-
tów butach pooperacyjnych MedSurg™.  
Możliwe jest zastosowanie ich jako obuwie 
na gips lub też podeszwy przy zastosowaniu 
opatrunków unieruchamiających. Nowy  
system mocowania pozwala na łatwe obu-
stronne ich zakładanie na obie stopy. 

But jest całkowicie zamknięty i wodood-
porny, dlatego może być używany nawet  
podczas złej pogody utrzymując opatrunek  
i palce w suchym stanie. 

In the APB® All Purpose Boot the same  
sole technology is used as in the proven  
MedSurg™ post surgical shoe, so that its use 
as a plaster shoe or walking sole in rigid  
bandages is certainly possible. The new clo-
sure technique allows for simple and two- 
sided application. 

The shoe is completely closed and water-
repellent and keeps dressings and toes warm 
and dry.

> Stosowany pooperacyjnie i w celu  
stabilizacji

> W szczególnych przypadkach może  
służyć jako obuwie ochronne na  
opatrunki unieruchamiające stopę

> Działanie redukujące i redystrybuujące 
nacisk

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

> Uniwersalny – pasuje na lewą i prawą 
nogę

> after surgery and for stabilising 
> it can also serve as a cast boot for  

particular applications
> impact-absorbing effect and  

pressure redistribution 

> 5 Sizes: XS (33.5 – 37), S (37.5 – 39.5),  
M (40  – 41.5), L (42 – 44), XL (44.5 – 47)

> right and left fit

APB®Rigid Sole Shoe

MedSurg™

Obuwie pooperacyjne, opatrunkowe / Healing Shoe

> pooperacyjny – zapewnia stabilizację 
oraz odciążenie

> 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 (45,5 – 47)

> Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą 
nogę

> Chroniony patentem

> postoperative for stabilising and  
off-loading 

> 3 Women-Sizes:
 WS (34 – 36.5), WM (37 – 38.5), WL (39 – 41)

> 4 Men-Sizes: MS (39 – 41),  
MM (41.5 – 43), ML (43.5 – 45), MXL (45.5 – 47)

> right and left fit

> patent protected

MedSurg™ – stosowany jest przy standardo-
wym zaopatrzeniu, w przypadkach gdy po  
operacji konieczne jest zapewnienie stabiliza-
cji, ochrony przed uderzeniami oraz odciążenie 
nacisku. Nylonowy oddychający materiał, z 
którego wykonany jest but dzięki jego rozcią-
gliwości pozwala na łatwe jego zakładanie na-
wet na bardzo grube opatrunki. Opatentowa-
ne usztywnienie zelówki uniemożliwia skręce-
nie operowanej stopy i gwarantuje optymalną 
ochronę. Zróżnicowanie pomiędzy rozmiarami 
damskimi oraz męskimi pozwala lepiej dobrać 
rozmiar obuwia do konkretnej stopy.

The MedSurg™ Shoe with its famous semi- 
rigid sole is built around our patented 
MetaShank™ forefoot support, that provides 
more rigid control and better protection after 
osteotomies. Our breathable, mesh upper 
conforms to bony abnormalities of the foot 
and has a reinforced heel counter and pad ded 
heel collar to stabilize the rear foot and re- 
duce slippage. Extra-long straps accommodate 
even the bulkiest dressings. Due to the clas-
sification in men- and  women-sizes the shoe 
fits at best.

MedSurg™ Original 
Doceniany poprzedni model tego 
obuwia jest cały czas dostępny.  /
The previous model is still available.

może być stosowany z /  
compatible with: 
 
Puzzle Insole + PegAssist™ Insole 
wkładką PegAssist™ Insole, gdy  
wymagane jest precyzyjne odciąże-
nie / for selective off-loading

MedSurg™ OriginalMedSurg™Rigid Sole Shoe

  wymienna  

  wkładka 

  exchangeable insole

Kapa okrywająca palce / Toe Cap 
dostępna opcjonalnie /  
optional available

może być stosowany z /  
compatible with: 
 
PegAssist™ Insole 
wkładką PegAssist™ Insole, gdy 
wymagane jest precyzyjne odciąże-
nie / for selective off-loading

  wymienna  

  wkładka 

  exchangeable insole
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PegAssist™ Insole
Wkładka o strukurze plastra miodu / Off-loading Insoles

> stosowane do precyzyjnego odciążania 
oraz dokładnego zaopatrzenia

> dostępna oddzielnie dla przedstawionych 
po lewej stronie rodzajów obuwia

> Uniwersalna – jeden rodzaj dla butów 
zastosowanych na prawej i lewej nodze 

> for selective off-loading and acute  
treatments

> separately available for left shown  
orthopaedic devices

> right and left fit

Wkładka PegAssist™ została stworzona by  
zapewnić precyzyjne odciążenie i stosowana 
jest zwłaszcza w trudnych przypadkach gdy 
wymagane jest szybkie działanie w obrębie 
śródstopia.

Łatwe do wyjmowania elementy w kształ-
cie plastra pozwalają na punktowe odciąża-
nie. Cienka pokrywa mocowana jest na ze-
wnątrz od strony elementów wyjmowanych  
i utrzymuje te elementy na miejscu. Wkładka 
ma grubość 18 mm i składa się z optymalnej 
kombinacji Plastazote, Poronu i EVA, która  
pozwala na redukcję nacisku.

The PegAssist™ Insole is built around a multi-
purpose removable peg insole that effectively 
off-loads the plantar aspect of the foot. 

Easy removing of the single pegs allows a 
selective off-loading and the Peg Support 
Board keeps the offloaded area intact. 

Constructed of an 18 mm combination of 
Plastazote®, Poron® and multi-foam to  
provide the perfect combination of shock  
absorption and moldability.

MedSurg™ Original Pediatric 
Doceniany poprzedni model tego 
obuwia w niebieskim kolorze z 
okrągłą podeszwą jest cały czas 
dostępny.

The previous model with the  
rounded sole is still available in 
the colour blue. 

MedSurg™ Pediatric
Obuwie pooperacyjne i opatrunkowe dla dzieci / Pediatric Healing Shoe

Chirurgia stopy dzieci jest autonomicznym 
obszarem z szerokim zakresem stosowanego 
zaopatrzenia ortopedycznego. DARCO dopa-
sowuje się do potrzeb stóp dzieci. 

Buty MedSurg™ są również dostępne w 
rozmiarach dziecięcych. Są one równie wyso-
ko zaawansowane technologicznie, wykorzy-
stywane są te same materiały a jakość jest 
identyczna jak butów dla dorosłych. 

The pediatric surgery is a self-containing field 
with a wide range of treatment.

The MedSurg™ Pediatric is the accommo-
dated version to the adult sizes. The quality 
and construction characters are the same.

> pooperacyjny – zapewnia stabilizację 
oraz odciążenie

> 1 rozmiar: do 32
> Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą 

nogę

> postoperative for stabilising and  
off-loading 

> 1 Size: up to 32
> right and left fit

> patent protected

może być stosowany z /  
compatible with: 
 
OrthoWedge, MedSurg™,  
HeelWedge®, APB®,  
OrthoWedge Light 

Specjalny kształt przeznaczony do 
OrthoWedge Light /  
Variety for OrthoWedge Light
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TAS® (Toe Alignment Splint)
Szyna na palec koślawy (Hallux Valgus) / Toe Alignment Splint

Szyna TAS® to efektywny i niedrogi sposób 
na utrzymanie poprawnego ułożenia palu-
cha podczas procesu leczenia. Stosowana 
jako opatrunek pooperacyjny i alternatywa 
dla opatrunków plastrowych. Pozwala na 
usztywnienie oraz nastawienie i utrzymanie 
operowanych paluchów w żądanej pozycji. 
Wspomaga wynik operacji. Cienki i elastyczny 
pasek na pięcie zabezpiecza przed ześlizgi-
waniem się na śródstopiu. Miękki materiał 
oraz rezygnacja z nieruchomych elementów 
wykonanych z plastiku zapewniają przyjemny 
komfort noszenia szyny.

The TAS® Toe Alignment Splint is an effective 
and inexpensive way of maintaining correct 
alignment of the toes during the healing
process. 

A thin elastic metatarsal band reduces 
slippage and soft toe straps hold the toes in 
the correct position to maintain alignment 
following surgery to correct hallux valgus, 
hammer toes or Tailor’s bunions. May also be 
used in the treatment of capsulitis plantar  
to the m.p. joints caused by mild subluxations 
of the joint.

> Stosowana pooperacyjnie po zabiegach 
na paluchu koślawym, palcach młotko-
watych, palcach szponowanych

> 1 rozmiar: uniwersalny
> Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą 

nogę

> postoperative after hallux valgus,  
hammer toes and Tailor’s bunion

> 1 Size: Universal
> right and left fit

> patent protected

Puzzle Insole®

Modularny system odciążenia / Modular Insole

> stosowane do precyzyjnego odciążania 
oraz dokładnego zaopatrzenia zapobiega 
uderzeniom

> dostępna oddzielnie dla przedstawionych 
po lewej stronie rodzajów obuwia

> Uniwersalna – jeden rodzaj dla butów 
zastosowanych na prawej i lewej nodze

> for selective off-loading and acute  
treatments

> separately available for left shown  
orthopaedic devices

> right and left fit

Modularna wkładka została stworzona by 
stosować ją do redystrybucji nacisku po ope-
racjach przodo- i śródstopia. 

Łatwy sposób wymiany modułów we 
wkładce pozwala na wykonanie optymalnej, 
zależnej od wskazań, redystrybucji nacisku na 
stopie pacjenta. Klinowy kształt wkładki daje 
dodatkowe odciążenie (o 22 %) w przedniej 
części stopy, dzięki temu że jest ona widocz-
nie cieńsza w części piętowej. Wkładka w 
kolorze czarnym i niebieskim wykonane z EVA 
różnią się jedynie twardością w skali Shore. 
Czarna jest twardsza od niebieskiej.

The modular insole was developed for plantar  
pressure redistribution with specific use after 
forefoot and midfoot-operations.

By simply replacing the interchangeable 
modules, the patient can achieve the perfect 
pressure distribution for each indication.  
Additional pressure relief of up to 22 % in the 
front is effected by the wedge-shaped sole, 
that tapers toward the heel. Each Puzzle  
Insole® system includes a black high-density 
EVA-sole and a blue lower density sole.

może być stosowany z /  
compatible with: 
 
MedSurg™
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Diabetic and Wound Care

wymienna wkładka   

                  e
xchangeable insole   

wymienna wkładka   

                  e
xchangeable insole   



   Zaopatrzenie ran i stopy cukrzycowej / Diabetic and Wound Care     11

Budowa buta, jego szerokie otwarcie oraz re-
gulowane zamknięcie za pomocą pasków po-
zwala na akomodację nawet dużych opatrun-
ków. Jest rekomendowany w przypadku lecze-
nia ran otwartych i innych problemów ze sto-
pami, w których pożądanym jest redystrybu-
owanie obciążenia ze specyficznych miejsc.  
4 warstowa wkładka umieszczona jest w ob-
rębie zelówki, dzięki czemu zapewnia większą 
stabilność podczas chodzenia i zabezpiecza 
wewnętrzną wkładkę przed przesuwaniem w 
bucie. Może być ręcznie obrabiana by wyko-
nać odciążenie.

WCS™ Wound Care Shoe System
System zabezpieczania ran / Wound Care Shoe System

The WCS™ Wound Care Shoe System is re-
commended for the treatment of open and 
closed ulcerations and other conditions of
the foot in which it is desirable to redistribute 
weight away from specific areas. The circum-
ferential counter of the shoe forms a deep 
 pocket in the sole to permit the use of a vari-
ety of insoles under the ulceration or area  
of pressure. The insole material is placed be-
low the level of the top of the circumferential
counter, providing greater stability for the 
foot by preventing the layered insoles from 
shifting within the shoe.

> pooperacyjne obuwie dla pacjentów z 
ZSC w celu odciążenia owrzodzeń oraz 
ran na stopie

> 7 Rozmiarów: XS (35 – 36), S (37 – 38),  
S / M (39 – 40), M (41 – 42), L (43  – 44),  
XL (45 – 46), XXL (47 – 48)

> chroniony patentem

> postoperative for diabetic patients
> for off-loading of ulcerations and wounds 

> 7 Sizes: XS (35 – 36), S (37 – 38),  
S / M (39 – 40), M (41 – 42), L (43 – 44),  
XL (45 – 46), XXL (47 – 48)

> patent protected

WCS™ Wkładka / Insoles 
W przypadku konieczności przedłu-
żenia leczenia lub też w przypadku 
gdy rana uległa zmianie można 
również oddzielnie zamówić tą 4 
warstwową wkładkę. 
 
For further treatment and if lesi -
ons are changing, the four layers 
can be ordered separately.

System zabezpieczania ran WCS™ Light bez 
dużego zaangażowania może każdemu pa-
cjentowi pozwolić na wykonanie porządanego 
odciążenia. Dzięki konstrukcji oraz ręcznej  
obróbce 4 warstowej wkładki umożliwia  
wykonanie dodatkowego odciążenia przdo-
stopia, śródstopia i tyłostopia. 

Elastyczny i oddychający materiał, z którego 
wykonany jest but, jak i szeroki kształt, gwa-
rantują, że jest on bardzo wygodny.

WCS™ Light Wound Care Shoe System
Zamknięty but całoroczny / Closed Wound Care Shoe

The diabetic patient requires specifically at  
an early stage of diabetic foot syndrome with 
minor ulceration a comfortable and reliable 
shoe ensuring effective pressure relief for  
indoor and outdoor use.

The new WCS™ Light of DARCO offers the 
proven four-layer-insole-system with individ-
ual customization for off-loading included in
a closed shoe. The ultra soft and breathable 
upper provides maximum comfort and leaves 
extra space for bandages.

> pooperacyjne obuwie dla pacjentów  
z ZSC w celu odciążenia owrzodzeń oraz 
ran na stopie

> szeroka przestrzeń w okolicach palców 
zapewnia miejsce na duże opatrunki

> 7 Rozmiarów: XS (35 – 36), S (37 – 38),  
S / M (39 – 40), M (41 – 42), L (43  – 44),  
XL (45 – 46), XXL (47 – 48)

> chroniony patentem

> for treatment of  
the diabetic foot syndrome

> for healing of open wounds  
and minor ulcerations

> for pressure relief
> wide toe box for any remaining bandages

> 7 Sizes: XS (35 – 36), S (37 – 38),  
S / M (39 – 40), M (41 – 42), L (43 – 44),  
XL (45 – 46), XXL (47 – 48)

> patent protected

WCS™ Wkładka / Insoles 
W przypadku konieczności przedłu-
żenia leczenia lub też w przypadku 
gdy rana uległa zmianie można 
również oddzielnie zamówić tą 4 
warstwową wkładkę. 
 
For further treatment and if lesi - 
ons are changing, the four layers 
can be ordered separately.

Nowość! / New!

wymienna wkładka   

                  e
xchangeable insole   

wymienna wkładka   

                  e
xchangeable insole   
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Rozmiary / Sizes and Measurements 

OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, APB®

MedSurg™, MedSurg™ Original

WCS™ Wound Care Shoe System, WCS™ Light Wound Care Shoe System

XXL  47 – 48

32

XL  45 – 46

30,5

L  43 – 44

28,5

M  41 – 42

27

S / M  39 – 40

26

S  37 – 38

25

XS  35 – 36

22,5

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach  
i odpowiadają rozmiarowi wkładki.

All dimensions are shown in cm and relate to  
the insoles.

8,5

XS  33,5 – 37

6,5

21,5

9,5

S  37,5 – 39,5

7

23,5

10

M  40 – 41,5

7,5

25,5

10,5

L  42 – 44

8,5

27,5

11,5

XL  44,5 – 47

9

29,5

12,5

MXL  45,5 – 47

7,5

31

11,5

ML  43,5 – 45

7

29

11

MM  41,5 – 43

6,5

27,5

10,5

MS  39 – 41

6,5

26

10

WL  39 – 41

6

26

9,5

WM  37 – 38,5

6

24,5

9

WS  34 – 36,5

5,5

23,5

11

7

29,5

11

7

28

10,5

6,5

26,5

10

6,5

25,5

9,5

6

25,5

9

6

24,5

8,5

5,5

22,5

do / up to 31

5

18,5

4

do / up to 32

7,5

5

20

7,5

5

20

 
OrthoWedge Light Pediatric MedSurg™ Pediatric /-Original

Rozmiary dziecięce / Sizes and Measurements Kids
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Tabela rozmiarów / Sizes

 

18,0 –– –– 2.0
19,0 –– –– 3.0

20,0 –– –– 4.0
21,0 –– –– 4.5
22,0 –– –– 5.5
23,0 –– –– 6.0
24,0 –– –– 7.0

25,0 –– –– 8.0
26,0 –– –– 9.0
27,0 –– –– 10.0
28,0 –– –– 11.0
29,0 –– –– 11.5

30,0 –– –– 12.0
31,0 –– –– 12.5
31,5 –– –– 13.0
32,0 –– –– 13.5
32,5 –– –– 13.5
33,0 –– –– 1.0
33,5 –– –– 1.5
34,0 –– –– 2.0
34,5 –– –– 2.0

35,0 1.5 –– 2.5
35,5 2.0 –– 3.0
36,0 2.5 –– 3.5
36,5 3.0 –– 3.5
37,0 3.5 –– 4.0
37,5 4.0 –– 4.5
38,0 5.0 –– 5.0
38,5 5.5 –– 5.5
39,0 6.0 6.5 ––
39,5 6.0 6.5 ––

40,0 6.5 7.0 ––
40,5 7.0 7.0 ––
41,0 7.5 7.5 ––
41,5 8.0 7.5 ––
42,0 8.5 8.0 ––
42,5 9.0 8.5 ––
43,0 9.5 8.5 ––
43,5 –– 9.0 ––
44,0 –– 9.5 ––
44,5 –– 10.0 ––

45,0 –– 10.5 ––
45,5 –– 11.0 ––
46,0 –– 11.5 ––
46,5 –– 12.0 ––
47,0 –– 12.5 ––
47,5 –– 13.0 ––
48,0 –– 13.0 ––
49,0 –– 14.0 ––

D / EU      UK Women Men Children
 Kobiety Mężczyźni Dzieci

OrthoWedge
   
OW0B-ST Czarny / Black XS 33,5 – 37,0
OW1B-ST Czarny / Black S 37,5 – 39,5
OW2B-ST Czarny / Black M 40,0 – 41,5
OW3B-ST Czarny / Black L 42,0 – 44,0
OW4B-ST Czarny / Black XL 44,5 – 47,0

+ Kapa okrywająca palce / Toe Cap  
(dla/for OrthoWedge)
   
TCO0 Czarny / Black XS 33,5 – 37,0
TCO1 Czarny / Black S 37,5 – 39,5
TCO2 Czarny / Black M 40,0 – 41,5
TCO3 Czarny / Black L 42,0 – 44,0
TCO4 Czarny / Black XL 44,5 – 47,0

OrthoWedge Light
   
OW0B-STL Czarny / Black XS 33,5 – 37,0
OW1B-STL Czarny / Black S 37,5 – 39,5
OW2B-STL Czarny / Black M 40,0 – 41,5
OW3B-STL Czarny / Black L 42,0 – 44,0
OW4B-STL Czarny / Black XL 44,5 – 47,0

OrthoWedge Light Pediatric
  
OW-PED Czarny / Black 1 Size do / up to 31,0

HeelWedge® 
   
HW0B-ST Czarny / Black XS 33,5 – 37,0
HW1B-ST Czarny / Black S 37,5 – 39,5
HW2B-ST Czarny / Black M 40,0 – 41,5
HW3B-ST Czarny / Black L 42,0 – 44,0
HW4B-ST Czarny / Black XL 44,5 – 47,0

APB®

APB0B-ST Czarny / Black XS 33,5 – 37,0
APB1B-ST Czarny / Black S 37,5 – 39,5
APB2B-ST Czarny / Black M 40,0 – 41,5
APB3B-ST Czarny / Black L 42,0 – 44,0
APB4B-ST Czarny / Black XL 44,5 – 47,0 

Spis treści / Article List

Zaopatrzenie pooperacyjne  
Postoperative Care

Symb. / Item-No. Kolor / Colour Rozmiar / Size (D/EU) 
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MedSurg™ 

Kobiety / Women:
MSW1B-ST Czarny / Black WS 34,0 – 36,5
MSW2B-ST Czarny / Black WM 37,0 – 38,5
MSW3B-ST Czarny / Black WL 39,0 – 41,0

Mężczyźni / Men:
MSM1B-ST Czarny / Black MS 39,0 – 41,0
MSM2B-ST Czarny / Black MM 41,5 – 43,0
MSM3B-ST Czarny / Black ML 43,5 – 45,0
MSM4B-ST Czarny / Black MXL 45,5 – 47,0

+ Kapa okrywająca palce / Toe Cap  
(dla / for MedSurg™)
   
TCW1 Czarny / Black WS 34,0 – 36,5
TCW2 Czarny / Black WM 37,0 – 38,5
TCW3  Czarny / Black WL 39,0 – 41,0

TCM1 Czarny / Black MS 39,0 – 41,0
TCM2 Czarny / Black MM 41,5 – 43,0
TCM3 Czarny / Black ML 43,5 – 45,0
TCM4 Czarny / Black MXL 45,5 – 47,0 
 
 
 
MedSurg™ Original
   
Kobiety / Women:
MSW1  Niebieski / Blue WS 34,0 – 36,5
MSW2  Niebieski / Blue WM 37,0 – 38,5
MSW3  Niebieski / Blue WL 39,0  – 41,0

Mężczyźni / Men:
MSM1 Niebieski / Blue MS 39,0 – 41,0
MSM2 Niebieski / Blue MM 41,5 – 43,0
MSM3  Niebieski / Blue ML 43,5 – 45,0
MSM4  Niebieski / Blue MXL 45,0 – 48,0  
 
 
 
MedSurg™ Pediatric
  
MSPED-ST Czarny / Black 1 Size do / up to 32,0

 
MedSurg™ Original Pediatric
  
MSPED Niebieski / Blue 1 Size do / up to 32,0

 
 

 
 

PegAssist™ Insole  
(dla / for OrthoWedge, HeelWedge®, APB®)

PAS-0   XS 33,5 – 37,0
PAS-1   S 37,5 – 39,5
PAS-2   M 40,0 – 41,5
PAS-3   L 42,0 – 44,0
PAS-4   XL 44,5 – 47,0 
 
 

PegAssist™ Insole (dla / for MedSurg™)

Kobiety / Women:
PAS-W1   WS 34,0 – 36,5
PAS-W2   WM 37,0 – 38,5
PAS-W3   WL 39,0 – 41,0

Mężczyźni / Men:
PAS-M1   MS 39,0 – 41,0
PAS-M2   MM 41,5 – 43,0
PAS-M3   ML 43,5 – 45,0
PAS-M4   MXL 45,5 – 47,0 
 
 
 
PegAssist™ Insole (dla/ for OrthoWedge Light)

PAS-STL0   XS 33,5 – 37,0
PAS-STL1   S 37,5 – 39,5
PAS-STL2   M 40,0 – 41,5
PAS-STL3   L 42,0 – 44,0
PAS-STL4   XL 44,5 – 47,0

Puzzle Insole® (dla / for MedSurg™)

Kobiety / Women:
PI-WS   WS 34,0 – 36,5
PI-WM   WM 37,0 – 38,5
PI-WL   WL 39,0 – 41,0

Mężczyźni / Men:
PI-MS   MS 39,0 – 41,0
PI-MM   MM 41,5 – 43,0
PI-ML   ML 43,5 – 45,0
PI-MXL   MXL 45,5 – 47,0 
 
 

TAS® (Toe Alignment Splint)

TAS Biały / White Universal

Symb.  / Item-No. Kolor / Colour Rozmiar / Size (D/EU) 
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Symb.  / Item-No. Kolor / Colour Rozmiar / Size (D/EU) 

WCS™ Wound Care Shoe System 
   
lewy / left:
WCS0B / L Czarny / Black XS 35,0 – 36,0
WCS1B / L Czarny / Black S 37,0 – 38,0
WCS7B / L Czarny / Black S / M 39,0 – 40,0
WCS2B / L Czarny / Black M 41,0 – 42,0
WCS3B / L Czarny / Black L 43,0 – 44,0
WCS4B / L Czarny / Black XL 45,0 – 46,0
WCS5B / L Czarny / Black XXL 47,0 – 48,0

prawy / right:
WCS0B / R  Czarny / Black XS 35,0 – 36,0
WCS1B / R Czarny / Black S 37,0 – 38,0
WCS7B / R Czarny / Black S / M 39,0 – 40,0
WCS2B / R Czarny / Black M 41,0 – 42,0
WCS3B / R Czarny / Black L 43,0 – 44,0
WCS4B / R Czarny / Black XL 45,0 – 46,0
WCS5B / R Czarny / Black XXL 47,0 – 48,0

   
WCS™ Light Wound Care Shoe System
   
WCSL0 Czarny / Black XS 35,0 – 36,0
WCSL1 Czarny / Black S 37,0 – 38,0
WCSL7 Czarny / Black S / M 39,0 – 40,0
WCSL2 Czarny / Black M 41,0 – 42,0
WCSL3 Czarny / Black L 43,0 – 44,0
WCSL4 Czarny / Black XL 45,0 – 46,0
WCSL5 Czarny / Black XXL 47,0 – 48,0 

+ Wkładka / Insoles 
(dla / for WCS™ + WCS™ Light, 4 Sztuki / Pieces)
  
lewy / left:
WCI0 / L   XS 35,0 – 36,0
WCI1 / L   S 37,0 – 38,0
WCI7 / L   S / M 39,0 – 40,0
WCI2 / L   M 41,0 – 42,0
WCI3 / L   L 43,0 – 44,0
WCI4 / L   XL 45,0 – 46,0
WCI5 / L   XXL 47,0 – 48,0

prawy / right:
WCI0/ R   XS 35,0 – 36,0
WCI1 / R   S 37,0 – 38,0
WCI7 / R   S / M 39,0 – 40,0
WCI2 / R   M 41,0 – 42,0
WCI3 / R   L 43,0 – 44,0
WCI4 / R   XL 45,0 – 46,0
WCI5 / R   XXL 47,0 – 48,0

Zaopatrzenie ran i stopy cukrzycowej / Diabetic and Wound Care
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