
SlimLine®  
+ SlimLine® Pediatric



 SlimLine® / -Pediatric
 Obuwie na gips

1. Otwórz but (A). 
2. Umieść stopę w bucie. 
3.   Proszę się upewnić, że stopa jest dobrze ustawiona w bucie  

i pięta jest cofnięta do końca buta. 
4.  Zamknij but przy pomocy pasków (A). Stopa powinna być 

umieszczona komfortowo w bucie, nie za lekko i nie za ciasno. 

 Opcjonalnie:
  Wewnętrzna wkładka może zostać wyjęta przez specjalistę  

i zastąpiona innym rozwiązaniem.

Instrukcja używania

Wskazania

> złamania oraz zabezpieczenie gipsu

  Czyścić ręcznie:
> Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką szczoteczką. 
> Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających alkohol). 
>  Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach. Pozwolić obuwiu wysychać w temperaturze 

pokojowej.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Lekarz przepisał obuwie, które wygląda jak normalny but. Konstrukcja pozwala na 
szybsze leczenie złamań oraz pooperacyjne przy nieograniczonej mobilności. Chodzenie 
w takim bucie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, dlatego prosimy o zapoznanie 
się z poniższymi wskazówkami. 

Nie prowadź samochodu w takim bucie. Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodze-
nia po schodach i przemieszczania się po nierównych powierzchniach. Chodź wolniej niż 
normalnie. Nie nosisz normalnego obuwia, dlatego podczas. Chodzenia potrzebne jest 
więcej przestrzeni do postawienia stopy w tym bucie. Otyły pacjent, z powodu dużego 
nacisku miejscowego, może doprowadzić do pęknięcia podeszwy. W takim przypadku 
skontaktuj się ze swoim lekarzem lub technikiem ortopedą. Rekomenduje się stosowa-
nie obuwia w połączeniu z bandażami, opatrunkami i skarpetami. 

Uwaga



SlimLine® SlimLine® Pediatric

Rozmiary
5 Rozmiarów dla dorosłych (SlimLine®): 
XS (33,5 – 37), S (37,5 – 39,5), M (40 – 41,5), L (42,0 – 44,0), XL (44,5 – 47,0) 

3 rozmiary dziecięce (SlimLine® Pediatric):
S (do rozmiaru 21), M (22 – 26), L (27 – 32)

Uniwersalny. Pasuje na prawą oraz lewą stopę.

Kolor: 
Model dla dorosłych (SlimLine®): czarny
Model dziecięcy (SlimLine® Pediatric): niebieski lub różowo-niebieski.

Materiał:
Podeszwa: TPR
Wkładka: EVA
Materiał wierzchni: EVA / Poliester 
Paski®: Nylon 

Naprawy: Produkt nie wymaga napraw.  

Cechy konstrukcyjne:
Cholewka wykonana z oddychającego poliestru. Podeszwa wykonana
z gumy TPR z dodatkową efektem pochłaniania nacisku. Profil podeszwy pozwala  
na łatwiejsze przetaczanie.  

Dane techniczne
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