MedSurg
+ Pediatric MedSurg

Instrukcja użytkowania
A
B

MedSurg/ Pediatric MedSurg
Obuwie pooperacyjne
	Obuwie MedSurg zapewnia stabilizację, pochłanianie nacisku jak i
odciążanie po zabiegach chirurgicznych. But pasuje zarówno na prawą jak
i lewą nogę.
1.	Otwórz but za pomocą odczepianych pasków velcro (A i B).
2.	Upewnij się, że stopa jest odpowiednio ustawiona w bucie.
3. P
 okrywa wierzchnia buta może być przekładana na każdą ze stron, co
pozwala na odpowiednie dostosowanie buta do prawej i lewej nogi.
4. B
 ut może być dostosowany do prawej i lewej stopy również poprzez
odpowiednie dopasowanie pasków (B). Logo powinno być umieszczone
na zewnętrznej stronie stopy.
5.	Przeciągnij paski na lewą bądź prawą stronę tak by krótszy koniec usytuowany był na zewnętrznej klapie buta. Umieść tasiemkę na niej i
dostosuj odpowiednio zaciskając pasek.
6.	Dłuższy koniec na wewnętrznej części buta przenieś na drugą stronę i
zamocuj na uchu. Zaciągnij by uzyskać odpowiednią siłę zacisku.
7. Teraz można odpowiednio skrócić paski.

Wskazania
> pooperacyjnie w celu stabilizacji i odciążania
> miejscowe odciążenie po pęknięciach i złamaniach oraz osteotomiach
Przeciwwskazania:
> złamania otwarte

Dane techniczne
Rozmiar:
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)
1 rozmiar dziecięcy (Medsurge Oryginal Pediatric):
Uniwersalny (do wielkości 32)
But uniwersalny, pasuje na prawą i lewą nogę.
Kolor: Czarny
Materiał:
Podeszwa: TPR
Wkładka: EVA
Materiał wierzchni: Siatka z poliestru
Paski: Nylon
Naprawy: Produkt nie wymaga napraw.
Cechy konstrukcyjne:
Cholewka wykonana z oddychającego nylonu, który jest rozciągliwy.
Gumowa podeszwa wykonana z TPR, charakteryzująca się cechami
pozwalającymi na pochłanianie nacisku. Profil wkładki pozwala
łatwiejsze przemieszczanie się.

Instrukcja dotycząca czyszczenia
Czyścić ręcznie:
>	Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką
szczoteczką.
>	Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających
alkohol).
>	Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach.
>	Umyć w zimnej wodzie z mydłem.

Uwaga
Nie prowadź samochodu w takim bucie. Zachowaj szczególną uwagę
podczas wchodzenia po schodach i przemieszczania się po nierównych
powierzchniach. Chodź wolniej niż normalnie. Rekomenduje się stosowanie w połączeniu z bandażami, opatrunkami i skarpetami. W przypadku
nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre funkcjonowanie i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.
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