
AllRound Shoe



 AllRound Shoe
 Obuwie lecznicze do długotrwałego stosowania. 

  AllRound Shoe to rozwiązanie, które zapewnia stabilizację oraz chroni stopę przed 
uderzeniami. Ponadto redukuje nacisk wywierany na stopę, szczególnie w miejscu 
występowania ran po zabiegach operacyjnych jak i podczas leczenia różnego rodzaju 
ran. Może być stosowany na prawej oraz lewej stopie.

1. Otwórz but, odpinając rzepy Velcro umieszczone na wierzchniej części buta.
2. Upewnij się, że stopa jest umieszczona bezpiecznie w bucie.
3. Zapnij rzepy tak, by stopa komfortowo została umocowana w bucie.

Instrukcja użytkowania

Wskazania

> pooperacyjnie oraz podczas leczenia różnego rodzaju ran

 Przeciwwskazania:
> złamania otwarte

 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.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Prosimy zawsze stosować się do niniejszej instrukcji. W przypadku zaobserwowania  
efektów nieporządanych ( jak swędzenie, punkty przeciążeń, problemy w cyrkulacji krwi),  
prosimy o kontakt z lekarzem. W przypadku niestosowania się do instrukcji, poprawne 
funkcjonowanie obuwia nie może być gwarantowane. To rozwiązanie wspiera proces 
leczenia i powinno być stosowane zawsze po konsultacji z lekarzem. Rekomenduje się 
noszenie opatrunków oraz skarpet wraz z tym obuwiem. Nie jest wskazane prowadzenie 
samochodu w tym obuwiu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas chodzenia po 
schodach jak i nierównych powierzchniach. Proszę chodzić wolniej niż zwykle.

Uwaga



6 Rozmiarów:
XS (37 – 38), S (39 – 40), M (41 – 42), L (43 – 44), XL (45 – 46), XXL (47 – 48)
But uniwersalny, pasuje na prawą i lewą nogę.

Kolor: czarny 

Materiał:
Podeszwa: PU
Wkładka: EVA
Materiał wierzchni: Pianka poliestrowa z siatką
Wyścióka: Poliester
Paski: Nylon

Naprawy: Produkt nie wymaga napraw.

Cechy konstrukcyjne:
Materiał wierzchni wykonany z oddychającego nylonu, który daje się rozciągać we wszystkie 
strony, dzięki czemu obuwie jest bardzo elastyczne. Podeszwa wykonana z poliuretanu z 
cechami pochłaniającymi nacisk. Profil podeszwy ułatwia przetaczanie. Podstawa podeszwy 
jest wzmocniona sztywnikiem. Inne cechy charakteryzujące to rozwiązanie to: szerokie 
otwarcie buta, indywidualnie dostosowywalne zamykanie buta, wyjmowana wkładka oraz 
lekki, oddychający oraz odporny na czynniki pogodowe materiał, z którego wykonana jest 
cholewka.

Dane techniczne
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