
MedSurg Pro®



MedSurg Pro®

A

B

C



  MedSurg Pro®
 But pooperacyjny

  But pooperacyjny MedSurgPro zapewnia stabilizację, 
pochłanianie wstrząsów i redystrybucję nacisku po 
operacji stopy. But pasuje na prawą i lewą stopę.

1. Otworzyć but za pomocą pasków na rzep (A, B).
2.  Uważać, aby stopa była pewnie umieszczona w 

bucie.
3.  But może być dopasowany do lewej lub prawej  

stopy poprzez odpowiednie umieszczenie pasków  
na rzep (A, B). 

4.  Przeciągnąć górny pasekna rzep A na lewą lub prawą 
stronę, tak aby obustronny pasek z haczykami 
znajdował się na zewnętrznej stronie buta. Założyć 
go na języku i zapiąć. W razie potrzeby można 
indywidualnie skrócić długość górnego paska na 
rzep.

5.  Wewnętrzne języki buta można dowolnie ułożyć  
na sobie (C).

6.  Zamknąć but dolnym paskiem na rzep B, tak aby logo 
DARCO znajdowało się na zewnętrznej stronie buta. 

Dane techniczne

Instrukcja użytkowania

Rozmiary:
3 rozmiary damskie:
WS (34 – 36,5), WM (37 – 38,5), WL (39 – 41)

4 rozmiary męskie:
MS (39 – 41), MM (41,5 – 43), ML (43,5 – 45), 
MXL (45,5 – 47)

Kolor: Czarny
Wersja niska i wysoka (za kostkę)

Materiał:
Podeszwa: TPR
Wkładka: EVA
Materiał wierzchni: Foam Polyester Mesh
Podszewka: Brushed Polyster
Paski na rzep: Nylon

Konserwacja:
Produkt nie wymaga konserwacji. 

Cechy konstrukcyjne:
Część wierzchnia jest wykonana z oddychającej 
tkaniny nylonowej, która jest rozciągliwa wszerz 
i w poprzek. Podeszwa jest wykonana z gumy 
TPR i ma właściwości amortyzujące. Profil 
wkładki ułatwia przetaczanie stopy.

Uwaga

Podczas noszenia tego buta nie wolno prowadzić 
pojazdów. Należy zachować szczególną ostrożność 
podczas wchodzenia po schodach (np. również 
przechodzenia przez krawężniki) i chodzenia po 
nierównym podłożu. Należy chodzić wolniej niż 
normalnie. Zaleca się noszenie opatrunków lub 
skarpetek w obuwiu.

 Mycie ręczne:
>  W przypadku nieznacznego zabrudzenia  

buta można go wytrzeć wilgotną ściereczką  
lub oczyścić miękką szczoteczką.

>  Nie suszyć buta w suszarce ani na grzejniku.
Pozostawić do wysuszenia w temperaturze 
pokojowej.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

>  Pooperacyjnie w celu stabilizacji i odciążenia, np. 
osteotomie stopy

 Przeciwwskazania:
> Złamania otwarte

Wskazania
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Made in China

Distributor
ICONIC, Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl
www.iconic.pl

DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866
Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com 

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Phone +49 (0) 88 07. 92 28-0
Fax +49 (0) 88 07. 92 28-22
info@darco-europe.com

www.darco-europe.com


