
DARCO Toe Cap
WCS®, OrthoWedge, TwinShoe®, 
MedSurg /-Pro®, Relief Dual®



  DARCO Toe Cap 

  DARCO Toe Cap (zdjęcie 1) to kapa zakrywająca, która zastosowana w bucie otwartym 
pozwala zamienić go w but całoroczny z zamkniętą częścią przednią Kapa chroni stopę 
przed zimnem oraz brudem.

 Instrukcja zastosowania:
1.  Wyjmij ruchomą wkładkę z buta ortopedycznego.
2.  Odczep pasek velcro z kapy oraz oderwij białą taśmę przykrywającą podklejenie (zdjęcie 2).
3.  Następnie przyklej pasek velcro równolegle do brzegu wkładki na jej wewnętrzną stronę. 

Proszę zwrócić uwagę, by pasek velcro nie znajdował się dalej niż 2 cm od brzegu wkładki 
(zdjęcie 3).

4.  Teraz umieść wkładkę wraz z kapą w bucie.
5.  Dociśnij wkładkę by upewnić się, że jest odpowiednio umieszczona a następnie zapnij but 

jak zwykle.

Instrukcja używania

Rozmiary:
Pasuje na lewy i prawy but w przypadku następującego obuwia : OrthoWedge, TwinShoe®, 
MedSurg/-Pro®, Relief Dual®

Różna dla prawego oraz lewego buta w przypadku obuwia WCS®.

Kolor: Czarny, szary tylko w przypadku Relief Dual®

Materiał:
WCS®: Spendex oraz poliester
OrthoWedge, TwinShoe®, MedSurg: Dacron poliester
MedSurg Pro®: piankowa siatka poliestrowa
Relief Dual®: pianka poliestrowa, microfibra

Naprawy: Produkt nie wymaga napraw. DARCO Toe Cap jest skonstruowana do zastosowania 
tylko na jednym bucie.

Dane techniczne

Uwaga

Ten produkt uzupełnia obuwie i chroni stopę przed zimnem oraz brudem. Jeżeli odczujesz 
ból, nienaturalne swędzenie i inne niespodziewane reakcje przestań stosować ten produkt i 
skontaktuj się z lekarzem. Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje, że poprawne 
funkcjonowanie produkty nie może być zagwarantowane.
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2 cm

4.

Zastosowanie

DARCO Toe Cap może być myta ręcznie.

> Ochrona przed zimnem oraz brudem.

Czyszczenie
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