
DARCO Posterior Splint –  
innowa cyjny system usztywnienia,  
o szerokim spektrum zastosowania.

Pozycjonowanie pooperacyjne

Unieruchomienie po wypadku

Pozycjonowanie przedoperacyjne

Unieruchomienie pourazowe

DARCO Posterior Splint składa się ze sztyw-
nej skorupy, która wyściełana jest pianką  
o dużej elastyczności. Splint jest dostępny w 
2 wersjach w zależności od pozycji ugięcia 
(90° oraz 110°). Pozwala to zaopatrującemu 
na zapewnienie pacjentowi indywidualnie 
dostosowanej stabilizacji odpowiedniej  
do wskazań. 

Splint jest bardzo lekki, co zapewnia łatwość 
jego zastosowania. Dzięki konstrukcji dosto-
sowanej do anatomicznego kształtu stopy 
oraz goleni, można go optymalnie dopaso-
wać do indywidualnych potrzeb pacjenta. 
Materiał z którego wykonany jest splint  
zapewnia, iż jest on odpowiednio stabilny 
przy czym nie jest za sztywny. 

Paski Velcro na zewnętrznej części splintu
gwarantują bezpieczne utrzymanie bandaża
na skorupie splintu, eliminując problem z
ześlizgiwaniem.

Miękka pianka wyściełająca o zamknię - 
tych porach zapewnia komfortowe  
dopasowanie oraz wygodę noszenia,  
nawet jeżeli splint musi być stosowany 
przez dłuższy czas. 



DARCO Posterior Splint został stworzony przez niemieckiego chirurga stopy i stawu
goleniowego wraz z technikiem ortopedycznym tak, by łatwo można było go dostosować
do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zastosowanie bezpośrednio po operacji jeszcze w sali operacyjnej oznacza, że nużące  
gipsowanie i kształtowanie usztywnienia nie jest już wymagane. To znacznie redukuje  
czas w fazie zaopatrywania pooperacyjnego. 

DARCO Posterior Splint zakładany jest po wykonaniu pooperacyjnego zaopatrzenia rany.
Umieszczony na tylnej stronie podudzia, zabezpieczony jest standardowym bandażem.  
Rekomenduje sie zawijanie od spodniej strony splintu przesuwajac sie w góre.

DARCO Posterior Splint to rozwiązanie o bardzo szerokim zakresie zastosowań zarówno  
w ortopedii jak i przy różnych urazach czy to w szpitalu czy też w prywatnej praktyce. 

DARCO Posterior Splint to gotowy  
do zastosowania system usztyw-
niający, który może być stosowany 
w każdej fazie procesu leczenia 
(nawet podczas badania radiolo-
gicznego).

   Wskazania  
 
Do ogólnego zastosowania w terapii pooperacyjnej w obrębie  
goleni, stawu skokowego oraz stopy:

>  wsparcie pooperacyjne
>  stabilizacja pourazowa / unieruchomienie
>  unieruchomienie w następstwie wypadku
>  krótkoterminowa stabilizacja (zerwania  

ścięgien, zwyrodnienia, pęknięcia, rany,  
zwichnięcia, naciągnięcia itp.)

>  zerwanie ścięgna Achillesa
>  wsparcie przedoperacyjne

 90° Plus 
 
  Nowa wersja delikatnego  

ustawienia kąta nachylenia

>  2 owalne wycięcia zapewniają dobrą  
cyrkulację powietrza. 

>  anatomiczny kształt zabezpiecza przed  
powstawaniem przeciążeń

>  w zestawie znajduje się specjalny podkład 
pochłaniający wydzielinę z rany w pierw-
szych dniach po operacji

DARCO Posterior Splint jest zabezpieczony 
na goleni przy użyciu konwencjonalnych 
bandaży. Dodatkowe paski Velcro umieszczo-
ne na zewnętrznej części skorupy zabezpie-
czają bandaż przed ześlizgiwaniem się z 
usztywniacza.

Skorupa odzwierciedlająca anatomiczny 
kształt podudzia oraz stopy ułatwia  
wykonanie wsparcia. Miękka wyściółka  
wewnętrzna zapewnia komfort noszenia.

Proces zakładania zakończony.

Uwaga: w sytuacjach specjalnych u pacjen-
tów ze skrótami mięśni goleni, deformacja-
mi Haglund-a oraz naroślami, Posterior 
Splint może potencjalnie pogorszyć ten stan, 
poprzez tworzenie dodatkowych punktów 
nacisku.

ROZMIAR SYMBOL ROZMIAR SYMBOL ROZMIAR SYMBOL 
 

Kąt 90°  Kąt 90° Plus Kąt 110°  Kolor: Biało-niebieski
S PS1-90-1 S PS1-90-P1 S PS1-110-1
M PS2-90-1 M PS2-90-P1 M PS2-110-1
L PS3-90-1 L PS3-90-P1 L PS3-110-1

DARCO Posterior Splint może być stosowany zarówno na prawej jak i lewej nodze. Dostępny w 2 wersjach 
ugięcia części stopowej oraz 3 rozmiarach. Do standardowego modelu 90° dodaliśmy wersję 110° by  
ułatwić proces leczenia w przypadku zerwania ścięgna Achillesa (20° stopniowe zgięcie podeszwowe).
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