Relief Contour
Insole

Instrukcja używania
	Relief Contour Insole
	Relief Contour to wkładka wyściełająca. Optymalna redystrybucja nacisku jest osiągana
dzięki jej kształtowi dostosowanemu do anatomii stopy. Specjalne wzornictwo wkładki
pozwala na przejęcie nacisku z podeszwowej części stopy aż do 90 %. Samonośny
poliuretan, z którego wykonana jest wkładka, przejmuje nacisk z przeciążanych miejsc.
W razie konieczności, poliuretan może być docinany, co pozwala na indywidualizację
wkładki do potrzeb pacjenta.
Rekomendacje dotyczące stosowania:
1. Wyjmij oryginalną wkładkę z buta.
2.	Umieść prawą bądź lewą wkładkę w bucie na miejsce wyjętej – oryginalnie zastosowanej –
wkładki.
3.	Uwaga: w ten sposób obuwie uniwersalne – jakim było na początku – nabiera cech
charakterystycznych dla lewego oraz prawego buta.

Wskazania
>	stosowany po zabiegach na hallux oraz po małych zabiegach chirurgicznych na palcach
(Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc)
> stopa koślawa, płaskostopie
> angio-neuropatyczne zmiany w obrębie stopy w połączeniu z deformacjami stopy
Przeciwwskazania:
> złamania otwarte
> nie stosować w przypadku zabiegów w obrębie tyłostopia / pięty
> widoczne deformacje w przypadku ZSC

Instrukcja dotycząca czyszczenia
Wkładka może być myta w letniej wodzie lub przy zastosowaniu standardowych
dezynfektantów. Nie susz wkładki suszarką, wręcz przeciwnie pozwól na wysychanie w
temperaturze pokojowej.

Uwaga
Zawsze stosuj się do tej instrukcji. W przypadku efektów niepożądanch (np.: swędzenie,
problemy z cyrkulacją krwi itp) prosimy o kontakt z lekarzem. Nieodpowiednie stosowanie produktu powoduje, że jego poprawne funkcjonowanie nie może być zagwarantowane. Ten produkt, razem z odpowiednim obuwiem, jest przeznaczony do wsparcia
procesu leczenia i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. DARCO nie
bierze na siebie odpowiedzialności niezgodne z przeznaczeniem stosowanie produktu.
Zaleca się zakładanie opatrunków lub skarpet. Nie prowadź samochodu w tym obuwiu.
Chodź ostrożnie oraz wolniej niż normalnie. Produkt do zastosowania indywidualnego.

Dane techniczne
3 rozmiary żeńskie:
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)
Dostępne w wersji na prawą oraz lewą stopę.
Kolor: Niebieski
Odpowiada rozmiarowo następującym rodzajom obuwia:
> Relief Dual® – but odciążający
> MedSurg – but pooperacyjny
> MedSurg Pro® – but pooperacyjny
Materiał:
Wkładka wykonana z poliuretanu.
Wyściółka wykonana z 18 % elastanu oraz 82 % z poliamidu.
Naprawy:
Produkt nie wymaga napraw serwisowych.
Cechy konstrukcyjne:
Wkładka Relief Contour w swej konstrukcji posiada 2,4 stopniowe obniżenie pięty, skutkiem
czego otrzymujemy delikatnie zwiększony nacisk na piętę oraz automatyczne odciążenie
przodostopia. Łuk podłużny oraz poprzeczny gwarantują perfekcyjną redystrybucję nacisku.
Miejsca przeciążenia są zmniejszone dzięki miękkiemu wyściełaniu wkładki.

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com

Made in EU

170804

ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl

