
Body Armor® 
Heel Reliever
But odciążający piętę
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Instrukcja użycia
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 Body Armor® Heel Reliever | But odciążający piętę

 But odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever służy do 
zapobiegania i leczenia odleżyn na pięcie, a także zespołu 
stopy cukrzycowej.

1. Otworzyć but odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever. 
Wyjąć dodatkową wyściółkę piankową (zdjęcie D). Należy 
zachować dodatkową wyściółkę, ponieważ może być 
potrzebna później do indywidualnego dopasowania.

2. Stopę pacjenta należy ułożyć w taki sposób w bucie, aby 
pięta znajdowała się bezpośrednio nad wycięciem. Pięta 
powinna się w każdym przypadku znajdować poza zamo-
cowaną na stałe wyściółką piankową (zdjęcia 1 + 2). 

3. Przeciągnąć taśmy z zapięciami na rzep nad kością pisz-
czelową w kierunku pętli na nodze. Poprowadzić taśmy 
przez pętle na nodze. Przymocować taśmy zapięciem na 
rzep (zdjęcie 3). W przypadku szczególnie szczupłych łydek 
założyć skrzydełko boczne na zakładkę.

4. Sprawdzić dopasowanie. Między otworem na piętę a 
łóżkiem powinno być wystarczająco dużo miejsca na 
palce ręki (zdjęcie 4). Buta odciążającego piętę nie należy 
zapinać zbyt luźno ani zbyt mocno wokół nogi. Zapięcia 
na rzep nie powinny mieć styczności ze skórą nogi. W celu 
zapewnienia ochrony można opcjonalnie wprowadzić 
wyściółkę do przodostopia (zdjęcie E) między taśmę na 
rzep i stopę (zdjęcie 5). 

5. Instrukcja użycia: W zależności od pacjenta i wskazania 
należy zdecydować, czy ma być zastosowany but odciąża-
jący piętę o powierzchni gładkiej czy karbowanej (zdjęcie 
1).

 Indywidualne dopasowanie:
> Opadająca stopa: Dodatkową wyściółkę umieścić pionowo 

za podeszwą stopy (zdjęcie A).
> Odleżyny w obrębie kostek nóg: Wyciąć karbowanie we 

wnętrzu buta wokół kostki nogi. W razie potrzeby usunąć 
również część zamocowanej na stałe wyściółki piankowej 
(zdjęcie B).

> Rotacja biodra: Zamocować klin pozycjonujący (zdjęcie 
F) odpowiednio do zastosowania na bucie odciążającym 
piętę.

> Nogi otyłe: Jeśli pięta dotyka do prześcieradła, należy 
umieścić dodatkową wyściółkę piankową na zamocowanej 
na stałe wyściółce piankowej w celu podwyższenia.

> Ścięgno Achillesa: W przypadku zaczerwieniania w tym 
obszarze należy wyciąć otwór w kształcie litery „V” w 
zamocowanej na stałe wyściółce piankowej. W przypadku 
stosowania obu wyściółek piankowych należy dopasować 
również górną wyściółkę piankową (zdjęcie C).
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Dane techniczne  

Do uniwersalnego stosowania na prawą i lewą nogę 
(obwód łydki: 25-54 cm)
Kolor:  szaro-niebieski
Materiał: But odciążający piętę:
 Poszewka zewnętrzna: poliester
 Wyściółka z tworzywa piankowego: 
 Niezawierające lateksu poliuretanowe  
 tworzywo piankowe
 Taśmy na rzep: nylon
 Wyściółka na przodostopie: poliester,  
 bezlateksowa pianka poliuretanowa
 Zapasowe poszewki: Niezawierające latek 
 su poliuretanowe tworzywo piankowe
 Klin pozycjonujący:
 Poszewka: poliester
 Klin: kopolimer etylenu i octanu winylu 
 Worek do prania: poliester
Konserwacja: Produkt nie wymaga konserwacji.
Cechy konstrukcyjne: But odciążający piętę Body 
Armor® Heel Reliever jest dostępny w dwóch wersjach: 
karbowanej i gładkiej. Obydwa warianty produktu są 
laminowane gładką poszewką tekstylną, umożliwiającą 
„poślizg” nogi bez zmiany pozycji uwolnionego miejsca. 

 Pranie ręczne: 
> Używać łagodnych środków piorących i ciepłej wody. 

Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
 
 Pranie w pralce:    
> Zapiąć taśmy na rzep oraz prać i suszyć w worku do 

prania (zdjęcie G) lub poszewce (60°C). Pozostawić do 
wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

> Dezynfekcja po praniu: sprayem antyseptycznym. 

 Do czyszczenia można stosować wodę, normalne środki 
piorące i środki dezynfekcyjne. Podczas prania taśmy na 
rzep powinny być z zasady zamknięte.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia. W 
przypadku wystąpienia działań niepożądanych (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. Niniejszy środek pomocniczy służy 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 odpowiedzialności. Nie nosić produktu na 
zranionej, podrażnionej, uszkodzonej czy w inny sposób 
naruszonej skórze. Używać np. opatrunków lub skarpet. 
Ten środek pomocniczy jest przeznaczony do stosowania 
tylko u jednego pacjenta. Jest on przeznaczony wyłącznie 
do stosowania w pozycji leżącej; pacjent nie powinien 
chodzić z założonym produktem.

Utylizacja:  > Wyrzucić po użyciu.
 > Zutylizować opakowanie w sposób przyjaz-
  ny dla środowiska. Produkt można teraz  
  zutylizować wraz z odpadami domowymi.

> Do zapobiegania i leczenia odleżyn na pięcie, w 
przypadku zespołu stopy cukrzycowej oraz odleżyn

> 14 punktów lub mniej w skali Bradena
> Cukrzyca z neurologicznym brakiem czucia
> Brak wyczuwalnego tętna w stopie
> Porażenie poprzeczne
> Długotrwałe unieruchomienie (>godzin) lub śpiączka

 Przeciwwskazania:
> Rany na łydce
> Spastyczność 
> Skurcz mięśni kostki

Wskazania 

Ostrzeżenie

Instrukcja czyszczenia

 Obciążenie pięty jest przenoszone na ścięgno Achille-
sa oraz kompleks mięśnia płaszczkowatego i mięśnia 
brzuchatego łydki. Co 6-8 godzin należy zdejmować but 
odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever oraz sprawd-
zać nogę i stopę pod kątem zmian skórnych. W przypadku 
zaczerwienienia skóry (rumienia) w rejonie ścięgna 
Achillesa postępować zgodnie z powyższym opisem. W 
przypadku pacjentów z obrzękami stosować produkt Body 
Armor® Heel Reliever w wariancie o gładkiej powierzchni, 
aby uniknąć podrażnień skóry.

Prawidłowe zamocowanie produktu na ciele pacjenta 
zapewniają trzy paski, utrzymujące przodostopie i łydkę 
w pionowym położeniu. W przypadku nadmiernej rotacji 
nogi w stawie biodrowym prawidłowa pozycja nogi 
może być uzyskana dzięki klinowi pozycjonującemu. Za-
warta w opakowaniu zapasowa poszewka na rejon łydki i 
grzbietowej powierzchni stopy umożliwia indywidualne, 
rozdzielające nacisk i pewne ułożenie produktu.
But odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever może 
być noszony na lewej i prawej nodze.
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DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Telefon +49 8807 9228-0
Fax +49 8807 9228-22
info@darco.de | www.darco.de

Made in China

Distributor:
ICONIC, Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018
biuro@iconic.pl 
www.iconic.pl

https://www.youtube.com/channel/UCKbiQVsmxuz7FFHVgAner5w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe

