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WKŁADKI



UWAGA  
1.   INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1.1 OGÓLNE    
Produkt został tak stworzony by zachować swe cechy przez okres swojego życia, 
który jest określany na około 21 dni od rozpoczęcia stosowania, pod warunkiem 
że był używany i przechowywany zgodnie ze wskazaniami. Cykl życia może się 
zmienić w zależności od warunków w jakich produkt był używany. 
1.2 CZYSZCZENIE ORAZ PRZECHOWYWANIE
• czyść produkt w letniej bądź zimnej wodzie stosując neutralne mydło; 

spłucz środki czyszczące po umyciu.
• nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących jak: alkohol, 

detergenty czyszczące.
• nie stosować materiałów ścierających ani szczotek.
Optima Molliter S.r.l. nie odpowiada za żadne zniszczenia, które powstały podczas 
stosowania nieodpowiednich środków czyszczących oraz podczas ekspozycji 
produktu na źródła ciepła. 

2.   UTYLIZOWANIE PRODUKTU
Tylko niektóre elementy składowe tego produktu są przyjazne naturze, dlatego 
produkt nie może być taktowany jak normalne śmieci. Rekomendujemy sprawdzić 
regulacje, które obowiązują w Twoim kraju w tym zakresie. 
 



3.   DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

DANE SZCZEGÓŁY
Rok produkcji 2018
Wymiary zgodnie z rozmiarem oraz modelem
Waga zgodnie z rozmiarem oraz modelem
Klasyfikacja klasa I, zgodnie z normą 93/42 CEE i dalszymi 

zmianami
Oznaczenie serii patrz na kod znajdujący się na opakowaniu 
Rozmiary S (34-35-36) M (37-38-39) L (40-41-42)

XL (43-44-45) XXL (46-47-48)

Produkt oraz wkładki zostały w całości wyprodukowane we Włoszech.

4.   GWARANCJA
Gwarancja obejmuje defekty w materiale oraz wady powstałe w procesie 
produkcji. Dotyczy to wymiany produktów, które zostaną ocenione przez 
producenta jako wadliwe. 
Gwarancja nie dotyczy:
• zniszczeń spowodowanych w transporcie, które nie zostały przekazane 

przez kupującego dostawcy po odbiorze towaru,
• napraw dokonanych przez inne firmy,
• normalnego zużycia wynikającego z niepoprawnego stosowania produktu, 
• zniszczeń dokonanych przez użytkownika, wynikających z niepoprawnego 

stosowania produktu, jego naprawy oraz przechowywania.
4.1 ZWROTY
Produkt posiadający defekt może być zwrócony po wcześniejszym uznaniu tego 
faktu przez firmę Optima Molliter S.r.l.
W takiej sytuacji produkt musi być zapakowany w oryginalne opakowanie wraz z 
załączonym dowodem zakupu oraz przedpłaconymi kosztami wysyłki. 
W przypadku nieuznania reklamacji produkt zostanie wymieniony i odesłany 
na koszt klienta. 



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KIT 3*3 GRAZ KIT CLHEEL
Wkładki modularne Kit3*3 oraz Kit CLHeel zostały stworzone w celu redystrybucji 
nacisku na podeszwowej część stopy i używane są specjalnie w przypadku 
występowania owrzodzeń na przodostopiu, śródstopiu oraz na pięcie. 

Wkładka Kid 3*3 składa się z 9 elementów, które poskładane są podobnie jak 
puzzle, by uformować trójwarstwową strukturę wkładki. W przypadku obuwia 
Optima CLHeel ważnym jest by umieścić białą wkładkę (dostarczaną w komplecie) 
pod trójwarstwową kolorową wkładką Kit CLHeel.

Wkładka składa się z elementów o 3 różnych gęstościach (mała=czerwona, 
średnia=beżowa, duża=niebieska) i mogą być umieszczane dowolnie horyzontalnie 
bądź wertykalnie. Proste wymiany modułów pozwalają pacjentowi na optymalną 
redystrybucję  nacisku w pożądanym miejscu.

Osiągnięcie oczekiwanego efektu uwolnienia nacisku z miejsca owrzodzenia 
dokonuje sie poprzez indywidualne dopasowanie elementów wkładki.  

KIT 3*3 KIT CLHEEL



DOSTOSOWYWANIE WKŁADKI KIT 3*3  I CLHEEL DO                                                                   
INDYWIDUALNYCH POTRZEB

A.   PACJENCI O WADZE MNIEJSZEJ NIŻ 90 KG.

(Zaznacz owrzodzenie / ranę na beżowej wkładce)

1. Okryj owrzodzenie / ranę na podeszwowej części stopy przezroczystym 
materiałem i używając pomadki bądź zmywalnego pisaka zaznacz obwód 
owrzodzenia / rany na materiale okrywającym (Zdj. T.1);

2. Umieść  całą wkładkę 3*3 w bucie i upewnij się, że beżowa wkładka jest 
w kontakcie ze stopą (beżowa-czerwona-niebieska);

3. Umieść stopę pacjenta w bucie i pomóż pacjentowi przejść około 10 kroków. 
W ten sposób podeszwowa część stopy odbije na wkładce miejsce rany;

4. Wyjmij wkładkę z buta;
5. Za pomocą długopisu obrysuj odbicie miejsca rany z dodatkowym 

marginesem około 6-8 mm (Zdj.T.2a);
6. Przy pomocy skalpela perforuj narysowany obrys rany i ukosuj jego brzegi 

(45 stopni) (Zdj.T.2b);
7. Złóż komponenty wkładki zgodnie z oczekiwaną redystrybucją nacisku 

(patrz diagram A) i umieść tak przygotowaną wkładkę w bucie;
8. Upewnij się, że element z wyciętym otworem znajduje się w środkowej 

warstwie wkładki;
UWAGA: MIEJSCE Z OTWOREM ODCIĄŻAJĄCYM NIE MOŻE BYĆ W KONTAKCIE Z 
RANĄ / OWRZODZENIEM.
9. W celu uniknięcia infekcji zabezpiecz ranę / owrzodzenie odpowiedni 

opatrunkiem zanim umieścisz ją na wkładce;
10. Po założeniu bandaża bądź skarpety but z wkładką może być stosowany 

przez pacjenta.  



B.   PACJENCI O WADZE POWYŻEJ 90 KG. 

(Zaznacz owrzodzenie / ranę na niebieskiej wkładce)

1. Okryj owrzodzenie / ranę na podeszwowej części stopy przezroczystym 
materiałem i używając pomadki bądź zmywalnego pisaka zaznacz obwód 
owrzodzenia / rany na materiale okrywającym (Zdj. T.1);

2. Umieść  całą wkładkę 3*3 w bucie i upewnij się, że niebieska wkładka 
jest w kontakcie ze stopą (niebieska -beżowa-czerwona);

3. Umieść stopę pacjenta w bucie i pomóż pacjentowi przejść około 10 kroków. 
W ten sposób podeszwowa część stopy odbije na wkładce miejsce rany;

4. Wyjmij wkładkę z buta;
5. Za pomocą długopisu obrysuj odbicie miejsca rany z dodatkowym 

marginesem około 6-8 mm (Zdj.T.3a);
6. Przy pomocy skalpela perforuj narysowany obrys rany i ukosuj jego brzegi 

(45 stopni) (Zdj.T.3b);
7. Umieść niebieską część z otworem na odpowiadającemu kształtem 

elemencie o kolorze beżowym. Oznacz otwór. Wykonaj taki sam otwór 
we wkładce beżowej(Zdj.T.3c);

8. Złóż komponenty wkładki zgodnie z oczekiwaną redystrybucją nacisku 
(patrz diagram B) i umieść tak przygotowaną wkładkę w bucie;

9. Upewnij się, że niebieski element z wyciętym otworem znajduje się w 
środkowej warstwie wkładki a element beżowy znajduje się poniżej;

UWAGA: MIEJSCE Z OTWOREM ODCIĄŻAJĄCYM NIE MOŻE BYĆ W KONTAKCIE Z 
RANĄ / OWRZODZENIEM.
10. W celu uniknięcia infekcji zabezpiecz ranę / owrzodzenie odpowiedni 

opatrunkiem zanim umieścisz ją na wkładce;
11. Po założeniu bandaża bądź skarpety but z wkładką może być stosowany 

przez pacjenta.



UWAGA: WYMIENIAJ CAŁY ZESTAW WKŁADEK KIT3*3 ORAZ KIT CLHEEL CO 21 DNI 
TAK JAK ZALECA SPECJALISTA (W PRZYPADKU GDY OWRZODZENIE/RANA NIE SĄ 
JESZCZE LECZONE).
W razie, gdyby Państwo potrzebowali więcej informacji, prosimy o kontakt z 
dystrybutorem.  

Diagram A
dostosowywanie do indywidualnych potrzeb 
pacjentów ważących mniej niż 90 kg

Diagram B
dostosowywanie do indywidualnych potrzeb 
pacjentów ważących powyżej 90 kg 

4 5° 4 5°

pierwszy otwór 
odciążający

otwór odciążający

drugi otwór odciążający

Zdj. T.1 Zdj. T.2a Zdj. T.2b Zdj. T.3a Zdj. T.3b Zdj. T.3c



PLTM

UWAGA: PLTM może być stosowana tylko po przepisaniu jej przez specjalistę. 
Dostosowywanie do indywidualnych potrzeb dokonane musi być przez specja-
listę, lekarza, technika ortopedę czy też wykwalifikowany personel medyczny.
PLTM jest stworzona dla pacjentów po amputacjach w obrębie przodostopia.
1. Usuń osłonę na podklejonej taśmie Velcro  i umieść na wewnętrznej 

powierzchni wkładki;
2. przyłóż pomarańczowy materiał zaczepami Velcro;
3. Umieść stopę po amputacji na wkładce upewniając się zabezpieczona 

jest przestrzeń około 1,5 cm pomiędzy stopą a pomarańczowym mate-
riałem (Zdj.U);

4. Zawsze zabezpieczaj stopę odpowiednim opatrunkiem. Załóż ochronną 
skarpetę dostarczaną wraz z produktem. 

  1,5 cm

Zdj. U
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DOSTOSOWYWANIE WKŁADEK ODCIĄŻAJĄCYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

STOPA/RANA WKŁADKA 1 WKŁADKA 2 WKŁADKA 3

Pacjent < 90 Kg



DOSTOSOWYWANIE WKŁADEK ODCIĄŻAJĄCYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

STOPA/RANA WKŁADKA 1 WKŁADKA 2 WKŁADKA 3
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Rana jest zawsze ulokowana powyżej czerwonego elementu wkładki

Pacjent o wadze < 90 kg - perforacja tylko jednej warstwy wkładek

Pacjent o wadze > 90 kg - perforacje w 2 warstwach wkładek

Staraj się tak dobierać rozmiar buta, by był większy od aktualnie noszonego o jeden 
rozmiar
5 rozmiarów: S (34-35-36), M (37-38-39), L (40-41-42), 
XL (43-44-45), XXL (46-47-48)
Gęstość elementów wkładek w skali Shore-a: czerwona - mała gęstość

beżowa - średnia gęstość
niebieska - duża gęstość

Pacjent ≥ 90 Kg
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