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DARCO
Twój partner w prewencji oraz opiece pooperacyjnej skoncentrowany na stopie, leczeniu ran 
w ZSC oraz w medycynie sportowej i urazowej. 

DARCO to międzynarodowa firma medyczna o globalnym zakresie działania. Jest liderem w 
produkcji rozwiązań stosowanych przy leczeniu stopy oraz problemów w obrębie stawu 
skokowego takich jak: buty na gips, walkery, obuwie pooperacyjne oraz odciążające. 

Zawsze krok z przodu! 
Ciągły rozwój oraz stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych w produkcji jak i 
korzystanie z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje niezawodną funkcjonalność rozwiązań 
w zakresie zaopatrzenia pacjentów.

DARCO



TAS® | Toe Alignment Splint

Szyna TAS® zapewnia poprawne ustawienie palców stopy po 
operacjach i zabiegach maoinwacyjnych. 

Wskazania:
pooperacyjne poprawne ustawienie palców po zabiegach:
> hallux valgus
> bunionetka
> palce młotkowate

Cel:
> tasiemki zakończone otworem na palce ustawiają palce w żądanej 
pozycji
> pooperacyjnie stosowany jako alternatywa dla tapeingu

Cechy:
> cienka opaska śródstopna
> dopasowana do niemal każdego obuwia
> miękki materiał jest bezpieczny dla skóry
> uniwersalny, może być stosowany na prawej i lewej stopie
> dostępny również w opakowaniu 6-cio sztukowym
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Quelle: OST  2015/06 Ludwig Schwering

Hallux Valgus – różne stadia
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Quelle: OST  2015/06 Ludwig Schwering

Przyczyny powstawania Hallux Valgus:

§ Przeciążenie pierwszej kości śródstopia, silna pronacja
§ Nieodpowiednie obuwie (obcasy, zwężenie czubka buta do 

trójkątnego kształtu, zmniejszenie muskulatury stopy)
§ Osłabiona tkanka łączna
§ Ogólny niepoprawny kształt stopy, niepoprawny wzrost kości 

sprzyjający utracie balansu mięśniowego
§ Badania dowodzą, że niepoprawny ucisk powodowany zbyt ciasnymi 

skarpetami wpływa negatywnie na naturalny kształt stopy. 

Hallux Valgus



TAS® (Toe Alignment Splint)

TAS – cechy charakterystyczne:
Składa się z`;
- elastycznej opaski piętowej, która zapobiega ześlizgiwaniu się opaski śródstopnej
- Miękkiej opaski na śródstopie, która zapewnia komfort noszenia
- 4 specjalnie zaprojektowanych tasiemek na palce, które zapewniają ich utrzymanie 

w żądanej pozycji. 

TAS® | Toe Alignment Splint



Szyna TAS® to opatrunek, który można stosować zamiast plastrów czy też tape-ów. 
Ułatwia i wspiera proces poprawnego ustawienia palców po operacjach. 
Wpływa pozytywnie na utrzymanie pozytywnego wyniku zabiegu. 
Poza zastosowaniem po operacjach 1) Hallux Valgus, 2) na palcach młotkowatych, 3) 
bunionetce, TAS ® sprawdza się również znakomicie jako zaopatrzenie po operacjach 
małoinwazyjnych. 

TAS® | Toe Alignment Splint
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Cechy i korzyści

Nazwa: TAS ®
Ilość w opakowaniu: 1 sztuka lub opakowanie zbiorcze 6 sztuk
Materiał: Taśma śródstopna: Elastan

Tasiemki: Nylon
Dodatkowo można wybrać wersję z blaszką stabilizującą 
wykonaną stali sprężynującej

Kolor: Biały
Rozmiar: Uniwersalny; Pasuje na lewą i prawą stopę

Cienki materiał tekstylny nie pogrubia stopy i pozwala na 
noszenie również w obuwiu pooperacyjnym. 

W późniejszym okresie można go nosić pod skarpetami. 

TAS® Zabezpieczenie pooperacyjne | Korekta ustawienia



TAS® link wideo + link zakupy

https://www.youtube.com/watch?v=Lvb5-ccaZwc

https://sklep.iconic.pl/produkty/szyna-na-paluch-kolawy-i-palce-mlotkowate-tas.html


