
AllRound Shoe® – Zamknięte obuwie  
przeznaczone do długotrwałego leczenia
Począwszy od zaopatrzenia pooperacyjnego a kończąc na pielęgnacji stopy z raną – Allrounder – 
jest kompleksowym rozwiązaniem stosowanym jako obuwie lecznicze, redystybuujące nacisk jak 
i rehabilitacyjne. Wszystko w jednym przy zachowaniu komfortu oraz prostoty w zastosowaniu.

Nowość!

Obuwie zamknięte wykonane z oddychającego materiału
bez wyczuwalnych szwów oraz z szerokim otwarciem 
ułatwiającym zakładanie.

Dzięki unikalnej wielowarstwowej konstrukcji, podeszwa
jest usztywniona i stabilna oraz dodatkowo na spodniej
stronie wyposażona w warstwę antypoślizgową.
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Lekki oraz oddychający materiał wierzchni

Sztywnik na niemal całej długości podeszwy

Jasno-szara, poliuretanowa podeszwa buta o  
wysokiej stabilności (twardość A60 Shore)

Ciemno-szara, wykonana z poliuretanu,  
antypoślizgowa oraz absorbująca nacisk  
podeszwa (twardość A50 Shore) 
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WSKAZANIA
> zaopatrzenie pooperacyjne
>  leczenie ran 

CEL STOSOWANIA
>  podeszwa pozwala na łatwe przemieszczanie się, bez utraty  

stabilności podczas chodzenia
>  wielowarstwowa konstrukcja podeszwy łączy zachowanie  

sztywności, w celu utrzymania stabilności, z wyściełaniem  
dającym odczucie miękkości 

> lekki i oddychający wierzchni materiał chroni przed wodą oraz
 zabrudzeniami
>  wielowarstwowe otwarcie obuwia gwarantuje ochronę oraz  

bezpieczne zakładanie
>  wyjmowalna wkładka oraz obszerne wnętrze buta pozwala na 

umieszczenie w nim stopy, nawet z bardzo dużym opatrunkiem

CECHY
> stabilny i łatwo dostosowywalny do indywidualnych potrzeb
> pochłaniająca nacisk oraz antypoślizgowa podeszwa
>  kształt buta gwarantuje odpowiednią ilość miejsca, by umieścić 

w nim stopę z dużym opatrunkiem , jak również można w nim 
zastosować wkładkę indywidualną dla pacjenta z ZSC

>  miękki i oddychający materiał wierzchni z rzepami ułatwiającymi  
zapinanie

> długi sztywnik w podeszwie wspierający redystrybucję nacisku
> bardzo szerokie otwarcie buta oraz bezszwowe wnętrze
> podeszwa o niskim profilu – nie wymaga obuwia wyrównującego
>  stosowany z bandażami, przy spuchniętej stopie, RZS jak i przy 

deformacjach stóp
> uniwersalny, można stosować na prawej i lewej stopie

Perfekcyjne obuwie stosowane po interwen-
cjach chirurgicznych oraz w trakcie leczenia 
ran na stopie. 

Ruch jest życiem – od samego początku DARCO koncentrowało 
sie na poprawie jakości życia pacjentów. Od ponad 30 lat 
tworzymy rozwiązania ortopedyczne w celu zapewnienia 
stopie bezpieczeństwa oraz ochrony. Allrounder jest nowym 
rozwiązaniem o szerokim spektrum zastosowań.

AllRound Shoe®

Obuwie lecznicze długoterminowe
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WSKAZANIA
> po zabiegach na paluchu koślawym i chirurgiach w obrębie palców  

(Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, itp.)
> płaskostopie
> zmiany angio-neuropatyczne stopy w połączeniu z niewielkimi  

deformacjami 

Miejscowe odciążenie w przypadku:
> modzeli
> owrzodzeń
> punktów przeciążenia

CEL STOSOWANIA
>  efektywny system wkładek służący punktowemu uwolnieniu  

nacisku z podeszwowej części stopy w stanach ostrych
> nacisk może zostać zredukowany do ok. 55 %
> optymalna redystrybucja nacisku jest osiągana dzięki konturom wkładki

CECHY
>  miękkie wyściełanie całej wkładki wykonane z praktycznego w  

zastosowaniu poliestru 
> dostosowujący się do stopy poliuretan
>  można indywidualizować do potrzeb pacjenta dzięki wyjmowalnym  

elementom wkładki
> dostępny w wersji na prawą oraz lewą stopę

Całkowita redystrybucja nacisku jak również  
opcjonalne miejscowe odciążenie
 
PegContour® to efektywny trójwymiarowy system wkładek  
służący redystrybucji nacisku z podeszwowej części stopy.  
Usuwanie poszczególnych elementów wkładki pozwala na jej 
indywidualizowanie – pooperacyjnie czy też ostrej fazie leczenia 
ran. Cienka warstwa podkładki wykonanej z EVA (umieszczana  
od spodu) ma za zadanie stabilizować miejsce odciążenia  
i utrzymywać pozostałe puzzle na swoim miejscu.  
Łuk podłużny i poprzeczny zapewniają optymalną redys- 
trybucję nacisku. Nacisk jest zredukowany aż do 55%. 

Lekki oraz oddychający materiał wierzchni

Sztywnik na niemal całej długości podeszwy

Jasno-szara, poliuretanowa podeszwa buta o  
wysokiej stabilności (twardość A60 Shore)

Ciemno-szara, wykonana z poliuretanu,  
antypoślizgowa oraz absorbująca nacisk  
podeszwa (twardość A50 Shore) 

PegContour® Insole
Wkładka odciążająca i wyściełająca

AllRound Shoe® AllRound Shoe®
z PegContour® Insole 
(MTP II + III odciążone)

Neutralna 
 



ROZMIAR  SYMBOL

AllRound Shoe®
Kolor: Czarny
XS 37,0 – 38,0 ARS0
S 39,0 – 40,0 ARS1
M 41,0 – 42,0 ARS2
L 43,0 – 44,0 ARS3
XL 45,0 – 46,0 ARS4
XXL 47,0 – 48,0 ARS5

ROZMIAR  SYMBOL 

PegContour® Insole
   Lewa Prawa
XS  37,0 – 38,0  PCI-ARS0-L PCI-ARS0-R
S  39,0 – 40,0  PCI-ARS1-L  PCI-ARS1-R
M  41,0 – 42,0  PCI-ARS2-L  PCI-ARS2-R
L  43,0 – 44,0  PCI-ARS3-L  PCI-ARS3-R
XL  45,0 – 46,0  PCI-ARS4-L  PCI-ARS4-R
XXL  47,0 – 48,0  PCI-ARS5-L  PCI-ARS5-R

Lista produktów

Rozmiary i wymiary

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach 
i odpowiadają wymiarowi wkładki.
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