
Włóż stopę do wnętrza buta tak, aby 
pięta znalazła się poza miejscem 
podparcia. Pięta powinna swobodnie 
zwisać poza gąbką podpierającą.

Rotacja stopy oraz biodra: 
Przymocuj dodatkową piankę z 
odpowiedniej strony.

Łuźno zapnij paski mocujące. Nie 
napinaj ich mocno. Nie powinny mieć 
kontaktu ze skórą. 

Terapia kompresyja:
Załóż but normalnie razem z rękawem 
kompresyjnym a rurkę umieść w taki 
sposób, by swobodnie wychodziła z buta.

Sprawdź czy mocowanie jest 
odpowiednie. Paski mocujące powinny 
być luźne. 

But uznajemy za założony poprawnie
wtedy, gdy możemy umieścić palce
pomiędzy piętą a łóżkiem.

Zakładanie zakończone. 
(Heelift® powinien być zdejmowany 
a noga i stopa kontrolowana pod 
względem stanu skóry co 6 – 8 godzin.)

Odleżyna na kostce: 
W celu zindywidualizowania, usuń 
niepotrzebne elementy z boku pianki 
oraz wytnij kawałek przymocowanej 
pianki do buta.

Mycie ręczne: Używaj łagodnych środków piorących oraz ciepłej wody.
Pranie oraz suszenie: Zapnij paski oraz umieść w worku do prania.
Dezynfekcja: Używaj sprayów antyseptycznych.
Sterylizacja: Zapnij paski i stosuj się do instrukcji sterylizacji parowej. 
Pozwól na ostygnięcie oraz wysuszenie się przez 2 godziny po zakończeniu cyklu.
Materiał: Pianka poliuretanowa nie zawierająca lateksu. 
Rekomendowane do indywidualnego zastosowania dla 1 pacjenta.

www.darco-europe.com
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Łatwe zakładanie (dotyczy wszystkich modeli)

Dostosowywanie do indywidualnych potrzeb (dotyczy wszystkich modeli)

Rozmiar Petite Normal Bariatric
Waga w kg 32 – 59 54 – 113 100 – 272
Obwód goleni w cm 15 – 25 20 – 36 30 – 58

Heelift®

Smooth   ✓  ✓  ✓

Standard   ✓  ✓

Heelift® Glide
Smooth   ✓  ✓  ✓

Standard   ✓  ✓

Heelift® AFO
Smooth    ✓
Standard   ✓

Zapalenie Achillesa: 
Wytnij kształt V w piance przymoco -
wanej do buta. 

Opadająca stopa: 
Zamocuj dodatkową piankę w pozycji 
wertykalnej za podeszwową częścią 
stopy.

Heelift® Heelift®

 
Glide Heelift®

 
AFO

Standard
Karbowana pianka 
pozwalająca na lepszą 
cyrkulację powietrza.

Smooth
Gładka pianka przezna-
czona dla delikatnej skóry.

Dodatkowe informacje jak i instrukcje 
stosowania możecie znaleźć na stronie 
www.iconic.pl

Rozmiary oraz indywidualne 
dostosowywanie Heelift®

odpowiedniej strony. kompresyjnym a rurkę umieść w taki 
sposób, by swobodnie wychodziła z buta.

Mycie ręczne: Używaj łagodnych środków piorących oraz ciepłej wody.
Pranie oraz suszenie: Zapnij paski oraz umieść w worku do prania.
Dezynfekcja: 

wertykalnej za podeszwową częścią 
stopy.

Rozmiar Petite Normal Bariatric
Waga w kg 32 – 59 54 – 113 100 –

wanej do buta. wertykalnej za podeszwową częścią 

Rozmiar 
Waga w kg 32 – 59 54 – 113 100 –

wertykalnej za podeszwową częścią niepotrzebne elementy z boku pianki 
oraz wytnij kawałek przymocowanej 
pianki do buta.

Standard
Karbowana pianka 
pozwalająca na lepszą 

niepotrzebne elementy z boku pianki 
oraz wytnij kawałek przymocowanej 
pianki do buta.

Petite Normal Bariatric
272

Instrukcje dotyczące czyszczenia Rozmiary Materiał

  Teraz dostępna 

instrukcja video! 

www.darco-europe.com/videos
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