
Uwolnienie od nacisku przy pomocy 
systemów wkładek DARCO
4 rodzaje wkładek – wiele możliwych zastosowań 

PegContour® Insole

Puzzle Insole®

Relief Contour Insole

PegAssist® Insole

Wszystkie 
systemy wkładkowe 
DARCO 



Puzzle Insole® Relief Contour  
Insole

Wkładka modularna Wkładka wyściełająca

Relief Contour Insole  
w Relief Dual® 

Relief Dual® 
obuwie  
odciążające 

Wskazania – specyficzne uwolnienie od nacisku za 
pomocą zamiennych elementów modularnych.

Redystrybucja nacisku do 90% dzięki niemal
pełnemu kontaktowi stopy z wkładką. 

Relief Dual® 
obuwie  
odciążające

Proste zamienianie modułów pozwala na zindywidualizowane i 
uzależnione od wskazań redystrybuowanie nacisku. Odwrócone 2,4 
stopniowe nachylenie klinowe w obrębie pięty pozwala na dodat-
kowe odciążenie przodostopia. W miejscu, gdzie stopa potrzebuje 
uwolnienia od nacisku, czarny moduł (Shore A30) jest zastępowany 
odpowiednim bardziej miękkim modułem EVA w kolorze niebieskim 
o gęstości Shore A9. 

WSKAZANIA

   Moduł na mały palec (wąski):
> bunionette – koślawość V kości śródstopia
> złamania Jones’a

   Moduł średni:
> osteotomia I-IV Weil-a lub Helal-a
> nerwiak morton’a
> palce młotkowate, korekcja koślawości  

V kości śródstopia
> usztywnienie bliższego stawu  

śródstopno-paliczkowego

   Moduł na duży palec (szeroki):
> osteotomie: Austin-a, Scarf-a, Akin-a, Youngswick-a itp.
> usztywnienia: Lapidus-a, stawów śródstopno-paliczkowych,  

stawu palucha

CECHY

> zamienne komponenty
> wkładka jest tak skonstruowany by pasować na prawą  

i lewą stopę

Puzzle Insole®  
środkowy moduł zmieniony  
w Relief Dual® 

wysokość 16 mm

2.4°

Wysokość 12 mm

Uniesienie grzbietowe

Wkładka Relief Contour jest wkładką wyściełającą. Redystrybucja
nacisku na poziomie prawie 90% jest osiągana dzięki anatomicznym
konturom wkładki. Łuk poprzeczny oraz podłużny zapewniają opty- 
malne rozłożenie nacisku. Duże punktowe przeciążenia są prawie
całkowicie wyeliminowane. Poliuretan, z którego wykonana jest
wkładka, szybko wraca do swojego oryginalnego kształtu po nacisku.
Zgięcie grzbietowe na poziomie 2,4 stopnia jest osiągane poprzez
negatywne nachylenie pięty, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe
odciążenie przodostopia. Delikatna wyściółka na powierzchni wkładki
poprawia komfort noszenia.

WSKAZANIA

> stosowana po następujących zabiegach chirurgicznych w obrębie 
palucha koślawego i małego palca (austin-a, akin-a, scarf-a, weil-a, 
Hohmann-a itp.)

> wrodzone zniekształcenia stopy, koślawości, płaskostopie, 
nerwica naczyniowa

> w przypadku występowania zmian angio-neuropatycznych stopy, 
gdzie mogą się utrzymywać lekkie deformacje

CECHY

> wkładka wykonana jest z materiału o wysokiej sprężystości
> poliuretan może być modyfikowany do indywidualnych potrzeb pacjenta
> dostępna w wersji na prawą i lewą stopę
> 2.4° nachylenie klinowe od części dalszej do bliższej



Zestawienie obuwia i możliwych
do zastosowania systemów 
wkładkowych 

Poważne obrażenia w obrębie stopy  
wymagają szybkiego leczenia, by  

zapewnić jak najlepsze efekty tego  
procesu. Z tego też powodu odpowied-
nie rozwiązania mające na celu natych-

miastową pomoc są tak ważne.  
W przypadku indywidualnych rozwiązań 
w zakresie obuwia dla pacjentów z ZSC, 

przygotowanie profilaktycznego obuwia 
długoterminowego wymaga czasu oraz 

dużego doświadczenia. Wiedza firmy 
DARCO pozwala na zastosowanie  

najnowszych osiągnięć oraz technologii 
w swoich produktach, które znacznie 

skracają czas przygotowania zarówno 
rozwiązań długoterminowych, jednak 

– co ważniejsze – również podnoszą 
jakość rozwiązań tymczasowych. Dzięki 

połączeniu obuwia terapeutycznego z 
szeroką gamą systemów wkładkowych, 

DARCO stworzyło system modularny, 
który odpowiada na oczekiwania w  

zakresie redystrybucji nacisku bardzo 
szerokiemu gronu pacjentów.

 MedSurg	 	 	 	 
 obuwie lecznicze

 MedSurg Pro®	 	 	 	 
 obuwie lecznicze
 

 Relief Dual®	 	 	 	 
 obuwie odciążające
 

 AllRound Shoe®	
 obuwie lecznicze  	 	 	  
 długoterminowe
 

 OrthoWedge   
 obuwie odciążające

 OrthoWedge Light   	 	
	 obuwie odciążające

 HeelWedge®   	 	
	 obuwie odciążające

 A.P.B.®   
	 obuwie ogólnego  
 zastosowania

  

 SlimLine®   
	 but na gips

PegContour Insole

PegAssist® Insole

Relief Contour Insole

Puzzle Insole®

Instrukcja video na stronie www.darco-europe.com







PegAssist® Insole

Wkładka odciążająca

PegAssist® Insole  
(MTP II + III odciążone)  
w Relief Dual®

Relief Dual® 
obuwie  
odciążające

Punktowe odciążenie dzięki tworzeniu 
indywidualnych stref uwolnienia od nacisku.

Specjalny kształt

dla obuwia OrthoWedge Light

Wkładka PegAssist została stworzona w celu dokonania punkto-
wego odciążenia podeszwowej części stopy (do 50%) i stosowa-
na jest przede wszystkim w fazach ostrych, ale jest idealna rów-
nież do leczenia DFS. Proste usuwanie pojedynczych elementów 
puzlowych pozwala na punktowe odciążanie. Cieńka podkładka 
stabilizuje miejsce odciążenia i utrzymuje pozostałe elementy na 
miejscu. Połączenie 18 mm pianki, Poron-u oraz EVA zapewnia 
osiągnięcie optymalnego uwolnienia od nacisku.

WSKAZANIA

Punktowe odciążenie w przypadku występowania:
> modzeli 
> owrzodzeń
> miejsc przeciążenia

CECHY

> dostosowana do prawej oraz lewej stopy



PegContour® Insole

Wyściełająca wkładka odciążająca

Całkowita redystrybucja nacisku jak również  
opcjonalne miejscowe odciążenie

PegContour® to efektywny trójwymiarowy system wkładek służący  
redystrybucji nacisku z podeszwowej części stopy. Usuwanie poszcze- 
gólnych elementów wkładki pozwala na jej indywidualizowanie – poope-
racyjnie 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 redystrybucję nacisku. 
Nacisk jest zredukowany aż do 55%. 

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

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

PegContour Insole 
(MTP II + III odciążone)  
w Relief Dual® 

Relief Dual® 
obuwie  
odciążające



ROZMIAR  SYMBOL 

Puzzle Insole®

odpowiednie dla MedSurg, MedSurg Pro®,  
Relief Dual®
Kobiety
WS 34,0 – 36,5 PI-WS
WM 37,0 – 38,5 PI-WM
WL 39,0 – 41,0 PI-WL

Mężczyźni  
MS 39,0 – 41,0 PI-MS
MM 41,5 – 43,0 PI-MM
ML 43,5 – 45,0 PI-ML
MXL 45,5 – 47,0 PI-MXL 

PegAssist® Insole

odpowiednie dla MedSurg, MedSurg Pro®,  
Relief Dual®
Kobiety 
WS 34,0 – 36,5 PAS-W1
WM 37,0 – 38,5 PAS-W2
WL 39,0 – 41,0 PAS-W3
 
Mężczyźni 
MS 39,0 – 41,0 PAS-M1
MM 41,5 – 43,0 PAS-M2
ML	 43,5	–	45,0	 PAS-M3
MXL	 45,5	–	47,0	 PAS-M4	

odpowiednie dla OrthoWedge, HeelWedge®,  
A.P.B.®, SlimLine®  
XS	 33,5	–	37,0	 PAS0

S	 37,5	–	39,5	 PAS1
M	 40,0	–	41,5	 PAS2
L	 42,0	–	44,0	 PAS3
XL	 44,5	–	47,0	 PAS4

odpowiednie dla OrthoWedge Light 
XS 33,5 – 37,0 PAS-STL0
S 37,5 – 39,5 PAS-STL1
M 40,0 – 41,5 PAS-STL2
L 42,0 – 44,0 PAS-STL3
XL 44,5 – 47,0 PAS-STL4

ROZMIAR  SYMBOL 

 

Relief Contour Insole

odpowiednie dla MedSurg, MedSurg Pro®,  
Relief Dual®
Kobiety Prawa Lewa
WS 34,0 – 36,5 RC-W1-R RC-W1-L  
WM 37,0 – 38,5 RC-W2-R RC-W2-L
WL 39,0 – 41,0 RC-W3-R RC-W3-L

Mężczyźni  
MS 39,0 – 41,0 RC-M1-R RC-M1-L
MM 41,5 – 43,0 RC-M2-R RC-M2-L
ML 43,5 – 45,0 RC-M3-R RC-M3-L
MXL 45,5 – 47,0 RC-M4-R RC-M4-L 

PegContour® Insole

odpowiednie dla MedSurg, MedSurg Pro®,  
Relief Dual®
Kobiety Prawa Lewa
WS  34,0	–	36,5 PCI-W1-R PCI-W1-L
WM 37,0	–	38,5 PCI-W2-R PCI-W2-L
WL  39,0	–	41,0 PCI-W3-R PCI-W3-L

Mężczyźni 
MS  39,0	–	41,0 PCI-M1-R PCI-M1-L
MM 41,5	–	43,0 PCI-M2-R PCI-M2-L
ML  43,5	–	45,0 PCI-M3-R PCI-M3-L
MXL 45,5 – 47,0 PCI-M4-R PCI-M4-L

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

Lista produktów
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