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Instrukcja używania

Wskazania

>  zespół stopy cukrzycowej
>  niedokrwienność
>  złamania

 Leczenie po następujących operacjach:
> amputacje Chopart-a
> amputacje Lisfranc-a

 Przeciwwskazania:
>   nie są znane żadne przeciwwskazania

 Body Armor® Pro Term
 Walker na kikut 

1.  Otwórz dwie klamry w ortezie i wyjmij niebieski but wewnętrzny. Odepnij rzepy 
wewnętrznego buta i umieść go wokół goleni. Zapnij rzepy w kolejności pokazanej na 
zdjęciu 1.

2.  W celu odpowiedniego umieszczenie goleni w walkerze, rozszerz skorupę na boki. 
Następnie umieść obie wkładki na spodzie walkera. Teraz włóż na nie nogę w niebieskim 
bucie. Wkładki mogą być indywidualnie dostosowane do stopy przez wykwalifikowaną 
osobę.

3.  Po odpowiednim umieszczeniu stopy w walkerze, wepnij paski w klamry i dostosuj je, by 
uzyskać oczekiwany ucisk goleni. Zamknij klamry.

4.  Sprawdź czy wentyl jest zamknięty zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5.  Napompuj powietrze do komór niebieskiego buta za pomocą szarej pompki umieszczone z 

przodu. Powietrze rozkłada się równomiernie. Poziom kompresji uznaje się za odpowiedni, 
gdy zarówno kikut jak i staw skokowy są unieruchomione.

6.  W przypadku zmniejszonego czucia, swędzenia czy też powstania bólu, ciśnienie musi 
zostać natychmiast zmniejszone poprzez uwolnienie powietrza z komór. Dokonuje się 
tego odkręcając wentyl w kierunku odwrotnym do ruchy wskazówek zegara. Jeżeli cały 
czas odczuwany jest ból należy zdjąć but oraz skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli but jest brudny od ziemi, można ją usunąć za pomocą delikatnej szmatki lub 
wyczyścić delikatną szczotką. By wyczyścić skorupę oraz wewnętrzną część buta użyj 
letniej wody (30 stopni jeżeli to możliwe) oraz delikatnego mydła lub detergentu, o ile jest 
to konieczne. Spłucz i wysusz but zaraz po umyciu. Nie susz w suszarce lub radiatorem.
Pozwól wysychać w temperaturze pokojowej.

Instrukcja dotycząca czyszczenia
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Ten produkt wspomaga proces leczenia. Proszę przedyskutować jego zastosowanie z
lekarzem. Jeżeli odczujecie ból, swędzenie, widoczne zmiany czy też inne nienaturalne
reakcje, proszę skontaktować się ze swoim lekarzem.

Stopa powinna być sprawdzana co 6 – 8 godzin przez wykwalifi kowany personel, w celu
sprawdzenia cyrkulacji krwi w obrębie kikuta. Zaleca się noszenie opatrunku lub skarpet.
Produkt stosowany niezgodnie z przeznaczeniem powoduje, że jego funkcjonalność oraz
optymalna ochrona nie mogą być dłużej zagwarantowane.
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Manufactured by:

2 Rozmiary:
M – długość kikuta 16 cm
L – długość kikuta 19 cm
Uniwersalny, można stosować zarówno na prawą oraz lewą nogę.

Kolor: Czarno-niebieski

Materiał:
Podeszwa: TPR
Wkładka: EVA
Skorupa plastikowa: Poliuretan
Wyściółka: Poliester
Zapinki: Polipropylen

Naprawy: Produkt nie wymaga naprawy

Dane techniczne


