AllRound Shoe – Zamknięte obuwie
przeznaczone do długotrwałego leczenia
Począwszy od zaopatrzenia pooperacyjego a kończąc na pielęgnacji stopy z raną – Allrounder – jest
kompleksowym rozwiązaniem stosowanym jako obuwie lecznicze, redystybuujące nacisk jak i rehabilitacyjne.
Wszystko w jednym przy zachowaniu komfortu oraz prostoty w zastosowaniu.

Nowość!

1.

2.

Wrażliwe stopy wymagają ochrony oraz odpowiedniej
opieki. Pacjenci z długo leczonymi schorzeniami, takimi jak
ZSC czy tez RZS maja specjalne potrzeby i mogą dodatkowo
zmagać sie z komplikacjami, począwszy od opuchlizn
po deformacje w obrębie stóp. Allrounder jest obuwiem
leczniczym o cechach, które są w takich przypadkach
bardzo pożądane.

1.

Zamknięty but wykonany z oddychającego materiału
nie posiada wystających szwów, a dzięki swej konstrukcji ma szerokie wejście co ułatwia zakładanie.

2.

Dzięki unikalnej konstrukcji, wielowarstwowa podeszwa
jest usztywniona i stabilna oraz dodatkowo na spodniej
stronie wyposażona w warstwę antypoślizgową.

Ruch jest życiem – od samego początku DARCO koncentrowało sie na poprawie jakości życia pacjentów. Od ponad
30 lat tworzymy rozwiązania ortopedyczne w celu zapewnienia stopie bezpieczeństwa oraz ochrony. Allrounder jest
nowym rozwiązaniem o szerokim spektrum zastosowań.
1.

2.

1.

Lekki oraz oddychający materiał wierzchni

2.

Sztywnik na niemal całej długości podeszwy

3.

Jasno-szara, poliuretanowa podeszwa buta o wysokiej
stabilności (twardość A60 Shore)

4.

Ciemno-szara, wykonana z poliuretanu, antypoślizgowa oraz
absorbująca nacisk podeszwa (twardość A50 Shore)

3.

Wskazania:
> zaopatrzenie pooperacyjne
> leczenie ran
Cel stosowania:
> podeszwa pozwala na łatwe przemieszczanie się, bez utraty stabilności
podczas chodzenia
> wielowarstwowa konstrukcja podeszwy łączy zachowanie sztywności,
w celu utrzymania stabilności, z wyściełaniem dającym odczucie miękkości
> lekki i oddychający wierzchni materiał chroni przed wodą oraz zabrudzeniami
> wielowarstwowe otwarcie obuwia gwarantuje ochronę oraz bezpieczne
zakładanie
> wyjmowalna wkładka oraz obszerne wnętrze buta pozwala na umieszczenie
w nim stopy, nawet z bardzo dużym opatrunkiem

4.

ROZMIAR

SYMBOL

Kolor: czarny
XS
37 – 38
S
39 – 40
M
41 – 42
L
43 – 44
XL
45 – 46
XXL
47 – 48

ARS0
ARS1
ARS2
ARS3
ARS4
ARS5

8,7
25

Cechy:
> stabilny i łatwo dostosowywalny do indywidualnych potrzeb
> pochłaniająca nacisk oraz antypoślizgowa podeszwa
> kształt buta gwarantuje odpowiednią ilość miejsca, by umieścić w nim stopę
z dużym opatrunkiem , jak również można w nim zastosować wkładkę
indywidualną dla pacjenta z ZSC
> miękki i oddychający materiał wierzchni z rzepami ułatwiającymi zapinanie
> długi sztywnik w podeszwie wspierający redystrybucję nacisku
> bardzo szerokie otwarcie buta oraz bezszwowe wnętrze
> podeszwa o niskim profilu – nie wymaga obuwia wyrównującego
> stosowany z bandażami, przy spuchniętej stopie, RZS jak i przy deformacjach stóp
> uniwersalny, można stosować na prawej i lewej stopie
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9,8
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M 41 – 42
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Wszystkie wymiary podane są w centymetrach i odpowiadają wymiarowi wkładki.

