
Body Armor® Heel Reliever 
But odciążający piętę
Efektywna redystrybucja nacisku z okolic pięty, w szczególności dla pacjentów leżących.

Nowość!

Dostępne w dwóch wersjach pianki: karbowana lub gładka.

Jeden uniwersalny rozmiar

WSKAZANIA
> 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
> Długotrwałe unieruchomienie lub śpiączka



Cechy

Specjalnie powiększone
miejsce na stopę
>  dostosowane do dużych 

stóp
>  zapewnia odpowiednie 

ułożenie stopy
>  zabezpiecza przed 

opadaniem stopy
>  ogranicza rotację stopy

Pasek mocujący na przodostopiu
oraz podkładka na przodostopie
>  utrzymuje stopę w poprawnej 

pozycji
>  pozwala na redystrybucję nacisku
>  podkładka na przodostopie 

zapobiega kontaktowi skóry z 
paskiem mocującym

Pianka z ukosowanymi 
krawędziami oraz
narożnikami
>  niweluje nacisk na 

krawędziach
>  ułatwia zamykanie buta

Otwory wentylacyjne
> wspierają cyrkulację
 powietrza
>  pomagają w
 regulowaniu jakości
 środowiska skóry

Etykieta
> można na niej pisać
> zawiera kod 

QR z instrukcją 
użytkowania

Długa pianka na goleń
(30 cm) na stałe zamocowana
w bucie
>  redystrybuuje nacisk z
 pięty
>  zapobiega podwyższeniu 

ułożenia kolana Gładki materiał wierzchni
>  pozwala stopie 

na swobodne 
przemieszczanie się na 
łóżku, bez wpływu na 
umieszczenie odciążonej 
stopy w bucie

Bezpieczne łączenia
>  zmniejszają 

podrażnianie

Paski mocujące
>  pozwalają na
 łatwe zakładanie i
 zdejmowanie
>  stabilizują stopę w
 komfortowej pozycji
>  posiadają zaszyte
 brzegi

Otwór piętowy
>  umożliwia wizualną 

kontrolę ułożenia
 stopy



W uzupełnieniu do pianki obejmującej goleń, do zestawu 
dodano piankę, którą można stosować w części podeszwowej 
jaki i goleniowej, dzięki czemu poprawiona jest redystrybucja 

nacisku oraz bezpieczeństwo stosowania buta.  

W celu dostosowania buta można nakładać na siebie obie 
strony pianki. Pozwala to na utrzymywanie w odpowiedniej 

pozycji nawet bardzo wąskich goleni.

Dostosowywanie 
do indywidualnych 
potrzeb

Body Armor Heel Reliever przenosi nacisk z 
pięty na ścięgna oraz mięśnie goleni.

Obszar pięty jest całkowicie uwolniony od 
nacisku. Pięta jest swobodnie podwieszona w 
przestrzeni piętowej buta. 

Body Armor Heel Reliever można w łatwy 
sposób dostosować do indywidualnych potrzeb  
pacjenta, by osiągnąć optymalną redystrybucję 
nacisku. 

Łatwe dopasowywanie

Kllin pozycjonujący

W pełnie adaptowalna  
(Jeden uniwersalny rozmiar)

Klin pozycjonujący dodany do zestawu służy zapobieganiu 
rotacji nogi w bucie.
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Zestawienie

Body Armor® Heel Reliever 
   

Kolor: szaro-niebieski
Rozmiar: Pasuje na goleń o średnicy od 25 cm do 54 cm
Odpowiedni do stóp o rozmiarze EU 47
Może być stosowany na prawej oraz lewej stopie

 

Podkładka na przodostopie 

Worek do prania
Body Armor Heel Reliever może być prany / czyszczony w 
temperaturze do 60 C w specjalnie dostarczanym worku.

W skład zestawu wchodzi

Dodatkowa pianka

Klin pozycjonujący
 

Pianka karbowana  
Struktura oraz kształt pianki karbowanej gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza oraz pozwala na odczucie miłego 
efektu chłodzenia.

SYMBOL: BAHR-N

Gładka pianka 
Ten rodzaj pianki został stworzony specjalnie dla pacjentów z delikatną skórą. W szczególności jest ona odpowiednia dla 
pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Rozwiązanie to pozwala na zabezpieczenie przed tworzeniem obrzęków.

SYMBOL: BAHR-F
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