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 PegContour® Insole
 Wkładka wyściełająca o strukturze plastra miodu

  Wkładka PegContour® Insole to efektywny, trój-
wymiarowy system wkładek służący redystrybucji 
nacisku z podeszwowej części stopy. Możliwość  
pojedynczego wyjmowania poszczególnych ele-
mentów „plastra miodu” (ang. Peg) pozwala na jej 
indywidualne dopasowanie – po operacji lub  
w ostrej fazie leczenia ran. Cienka warstwa z EVA  
(dno wkładki) utrzymuje opracowany obszar i za-
pobiega przesuwaniu się pozostałych elementów. 
Boczny i przyśrodkowy łuk podłużny i łuk poprzecz-
ny zapewniają optymalną redystrybucję obciążenia.
Nacisk jest zredukowany maksymalnie do 55%.

 Wskazówki dotyczące stosowania
1.  Wyjąć z buta szarą lub czarną wkładkę oryginalną 

(zdjęcie 1).
2.  Ustalić obszar, który ma być odciążony (zdjęcie 2).
3.  Ostrożnie usunąć elementy „plastra miodu” (Peg)  

w miejscu, gdzie ma być redukowany nacisk  
(zdjęcie 3). Użyć do tego odpowiedniego narzędzia 
lub usunąć elementy wkładki ręką. 

4.  Odkleić papier zabezpieczający i przykleić (do-
łączone) dno wkładki na całej powierzchni do 
elementów „plastra miodu”. Dzięki temu elementy 
wkładki są przymocowane wokół strefy odciąże-
nia. Zapewnia to, że odciążany obszar nie ulegnie 
zmianie (zdjęcie 4).

5.  Włożyć tak przygotowaną wkładkę PegContour® 
Insole do buta, przy czym przyklejone dno wkładki 
musi być zwrócone do dołu (zdjęcie 5).

6. Dopasowywanie zakończone.

Instrukcja użytkowaniaPegContour® Insole



 Rozmiar:
> dostępna w 6 lub 7 rozmiarach
> dostępna w wersji na prawą i lewą stopę

  Wkładka jest dostępna w rozmiarach odpowiadają-
cych rozmiarom obuwia oraz w dwóch różnych 
kolorach elementów „plastra miodu” (kolor niebieski 
lub czarny – w zależności od modelu) stosowanych w 
następujących rodzajach obiwia:

>  AllRound Shoe® – zamknięty but do długotrwałego 
leczenia ran

> Relief Dual® – but odciążający 
> MedSurg, MedSurg Pro® – but pooperacyjny

 Materiały:
  Wkładka wewnętrzna ma wysokość 15 mm  

i wykonana jest z poliuretanu.
   Wyściółka wkładki wykonana jest z poliestru. 

Dostarczone oddzielnie dno wkładki wykonane  
jest z EVA (40° Shore)

 Konserwacja:
 Produkt nie wymaga konserwacji.

 Cechy konstrukcyjne:
  Wkładka PegContour® Insole wykonana jest w 100 % 

z poliuretanu i zapewnia perfekcyjną redystrybucję 

>  po operacjach palucha koślawego (haluksa) i małych 
palców (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann itp.)

> stopa koślawa, płaskostopie poprzeczne i podłużne
>  zmiany angioneuropatyczne w obrębie stopy  

w połączeniu z łagodnymi deformacjami stopy
 
 Miejscowa redystrybucja nacisku w przypadku:
> uszkodzeń podeszwowej części stopy
>  zapobiegania owrzodzeniom w obrębie podeszwowej 

części stopy
> punktów nadmiernego ucisku

Wskazania

> złamania otwarte
> widoczne deformacje stopy przy ZSC

Przeciwwskazania

Wkładkę można czyścić letnią wodą o tempera-
turze ok. 30° C lub dostępnymi w handlu
środkami dezynfekcyjnymi. Wkładki nie należy
suszyć na grzejniku, lecz pozostawić ją do
wysuszenia w temperaturze pokojowej. 

Instrukcja dotycząca czyszczenia

  Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia.  
W przypadku wystąpienia działań niepożąda-
nych (np. obrzęku skóry, odcisków, zaburzeń 
krążenia krwi itp.) należy poinformować lekarza. 
W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się 
z produktem nie można już zagwarantować jego 
działania ani optymalnej ochrony. W przypadku 
wyjęcia elementów na dużej powierzchni może 
dojść do starzenia zmęczeniowego warstwy 
pokrywającej. Niniejszy środek pomocniczy służy 
w połączeniu ze specjalnym butem do leczenia  
i może być stosowany wyłącznie zgodnie z 
instrukcjami lekarza lub fachowego personelu 
medycznego (lub po konsultacji). Firma DARCO 
(Europe) GmbH nie przejmuje żadnej odpowie-
dzialności. Zaleca się noszenie opatrunków lub 
skarpetek. Podczas noszenia tego środka 
pomocniczego w specjalnym bucie zalecamy,  
aby nie prowadzić pojazdów. Należy zachować 
szczególną ostrożność i chodzić wolniej niż 
normalnie. Niniejszy środek pomocniczy jest 
produktem jednorazowym.

Uwaga

nacisku dzięki łukowi poprzecznemu oraz 
przyśrodkowemu i bocznemu łukowi 
podłużnemu. Rozciągliwa wszerz i w poprzek 
wyściółka wkładki gwarantuje duży komfort. 
Łatwe usuwanie elementów „plastra miodu” 
umożliwia punktowe działanie odciążające.
Cienka wkładka przytrzymuje opracowany obszar 
i zapobiega przesuwaniu się sąsiednich 
elementów. 

Dane techniczne
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