
Każdy z wymienionych zakresów dzia-
łania firmy wspiera inny aspekt terapeu-
tyczny. Począwszy od stanów ostrych 
występujących w momencie pojawienia 
się rany w początkowej fazie leczenia, 
gdzie dzięki redystrybucji nacisku przy-
spieszony zostaje proces leczenia, przez 
pielęgnację w trakcie leczenia oraz koń-
cząc na prewencyjnym zabezpieczeniu 
stopy, którego zadaniem jest zapobie-
ganie ponownemu wystąpieniu owrzo-
dzeń.

Oferowane produkty mają na celu sku-
teczne wsparcie tych terapii. Są to naj-
bardziej funkcjonalne oraz popularne 
rozwiązania gwarantujące komfort dla 
pacjenta oraz satysfakcję z przebiegu 
procesu leczenia, których istotną cechą 
jest dobra relacja pomiędzy jakością  
i ceną.
Oferta została stworzona na bazie do-
świadczeń oraz przy współpracy specja-
listów z różnych krajów, tak by sprostać 
oczekiwaniom polskiego rynku.

ICONIC działa na rynku od 2010 roku i aktywnie wspiera 
specjalistów zajmujących się leczeniem, pielęgnacją 
oraz ortopedycznym zaopatrywaniem stopy, oferując 
sprawdzone na świecie rozwiązania w tym zakresie.
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Oferta firmy obejmuje 3 
główne grupy produktowe:

Produkty wspomagające proces leczenia 
ran na stopie przy pomocy rozwiązań 
pozwalających na redystrybucję nacisku  
z miejsca występowania rany.
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Produkty stosowane do wykonania 
wkładek indywidualnych, jako działanie 
profilaktyczne zabezpieczające przed 
ponownym wystąpieniem ran na stopie.
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Produkty stosowane podczas 
wykonywania zabiegów podologicznych.2

Wszystkie produkty są importowane z Europy Zachodniej i USA.

Skrócony przegląd oferty ICONIC



ZAOPATRZENIE 
STOPY CUKRZYCOWEJ

Waga odciążenia w procesie leczenia ran jest niepodważalna. Pozwala ono na znaczne 
przyspieszenie leczenia oraz zmniejsza ryzyko powikłań. W poniższej kategorii znajdują się 
produkty, które umowżliwiają dokonanie efektywnej redystrybucji nacisku ze stopy oraz z 
goleni, czy to dzięki zastosowaniu obuwia, walkerów czy też stosując Total Contact Cast.

Heelift

Walkery

Opaski gipsowe PRIME

DARCO 
to amerykańska firma, która jest pionierem w two-
rzeniu tego typu obuwia. Jest to najbardziej znana 
i innowacyjna firma tworząca rozwiązania przyspie-
szające proces leczenia ran. 
Szeroka oferta produktowa o najwyższych parame-
trach jakościowych zyskała uznanie na całym świecie. 
 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo obuwie do:

• odciążenia przedstopia - zaprojektowane by  
redystrybuować nacisk z ran na przedstopiu  
i w okolicach śródstopia. 

• odciążenia pięty - służące uwolnieniu nacisku  
ze spodniej strony stopy przy owrzodzeniu oraz po
zabiegach chirurgicznych w obrębie pięty.
• obuwie pooperacyjne - typowe obuwie stosowa-
ne po operacji, gdy trzeba w bucie zmieścić duży
opatrunek bądź gips. Zastosowane wraz z wkład-
ką PegAssist staje się alternatywnym rozwiąza-
niem dla obuwia odciążającego stosowanym  
w celu redystrybucji nacisku.

OBUWIE ODCIĄŻAJĄCE I POOPERACYJNE - Darco

obuwie pooperacyjne wkładki Peg Assist™

obuwie odciążające piętę obuwie odciążające przedstopie

Heelift - to 3 różne rozwiązania, które pozwalają na 
wykonanie efektywnej redystrybucji nacisku z pięty. 
Umożliwia również delikatną kontrolę ułożenia stopy 
co pozwala kontrolować pozycję kostki oraz zakres jej 
ruchów. Dzięki swej budowie pozwala na przemiesz-
czanie się na krótkich dystansach. Stosowany w celu 
zapobiegania oraz leczenia otwartych ran i odleżyn.
Heelift® można indywidualnie dostosowywać do  
specyficznych potrzeb pacjenta. 

Walkery - służą przede wszystkim do stabilizacji w 
obrębie stawów oraz przydatne są w leczeniu ran, 
gdzie potrzebne jest kompletne odciążenie trudno-
-odciązalnych miejsc na stopie, gdzie dzięki oparciu 
na goleni dokonanie odbarczenia jest możliwe.
Na szczególną uwagę zasługuje jedyny na rynku wal-
ker na kikut powstały po małej amputacji w obrębie 
przodostopia. 

PRIME to znany na całym świecie koreański producent opasek gipsowych i innych 
materiałów stosowanych podczas zakładania gipsów.
Opaski poliestrowe, które oferujemy w Polsce, ze względu na ich znacznie większą 
popularność w Europie, dzielimy na 2 typy: opaski sztywne oraz opaski pół-sztywne 
(wersja Soft).
To sprawdzona linia produktów rekomendowanych w szczególności podczas za-
kładania Total Contact Cast (TCC). Pozwalają na wykonanie komfortowego opa-
trunku gipsowego, który w 100% przepuszcza promieniowanie Rentgena.

Body Armor Walker II AirTraveler Walker Body Armor ProTerm FX Walker

Heelift® Suspension BootHeelift® Glide Suspension Boot Heelift® AFO - efektywne 
odciążenie nacisku ze stóp

OCHRANIACZE SEAL-TIGHT® - ochraniacze przed wilgocią 
Ochraniacze firmy SEAL-TIGHT® - to gwarancja ochro-
ny przed wodą i wilgocią dla bandaży, opatrunków 
oraz gipsów. 
W ofercie znajdziecie:
• ochraniacze do gipsów na ręce dla dorosłych
• ochraniacze do gipsów na nodze dla dorosłych
• ochraniacz do stóp
• ochraniacze do gipsów dla dzieci
Sprawdzają się zarówno podczas kąpieli pod pryszni-
cem jak i w wannie. 

Oferowane w 3 wersjach:
- Freedom z delikatną opaską podtrzymującą,
- Sport - specjalnie przystosowane dla tych, którzy
mimo konieczności noszenia opatrunku, nie chcą
zrezygnować z aktywności sportowych
- ORYGINAL, której bardzo dobrą funkcjonalność za-
pewnia specjalnej konstrukcji gumowa membrana,
która uznana jest na cały świecie jako nowatorskie
i bardzo efektywne rozwiązanie

PODOLOGIA
Materiały stosowane w podologii to szeroka gama produktów przydatnych w procesie pie-
lęgnacji stóp, mających szczególnie znaczenie w redystrybucji nacisku. Obejmuje ona za-
równo materiały odciążające i wyściełające, narzędzia podologiczne, materiały opatrunko-
we oraz produkty o działaniu prewencyjnym jak pianki rurkowe, odciążenia kształtowe itp.

To materiały umieszczane bezpośrednio na skórze  
pacjenta, służące do dokonania efektywnego odciąże-
nia miejsca z raną bądź powodującego ból. 
Oferowane w róznych grubościach od 2 do 10 mm 
jako blaty w rozmiarze 22,5 x 45 cm. 
Sprzedawane w opakowaniach zbiorczych po 4 blaty  
w opakowaniu, bądź na sztuki. 

Oferta obejmuje:
• Filce z  wełny
•  Pianka o strukturze skóry (Mole Foam)
• Bawełna antyotarciowa (Fleecy Web)
• Pianka poliuretanowa pokryta bawełną 

(Fleecy Foam) 
• Moleskin

To zestawienie różnego rodzaju prefabrykowanych 
opatrunków kształtowych, które wykonane są bądź  
z filcu bądź też ze szczotkowanej bawełny - fleecy 
web.

Stosuje się je przy niewielkich skaleczeniach stopy 
bądź też w końcowej fazie procesu leczenia, gdy 
nie ma już konieczności wycinania indywidualnych 
kształtów odciążeń.
Oferowane w opakowaniach zawierających 144 
sztuki danego produktu.

MATERIAŁY ODCIĄŻAJĄCE - kształtowe

Krąg do 
nagniotów 

Owalny krąg 
do nagniotów 

Półksiężyc 
do nagniotków

CHIFA to znany na całym świecie producent najwyż-
szej jakości narzędzi chirurgicznych oraz stomato-
logicznych. W swojej ofercie firma posiada również 
narzędzia chirurgiczne, które mają zastosowanie  
w podologii oraz chirurgii podiatrycznej. Ich ergono-
miczny kształt oraz perfekcyjna dbałość o szczegóły 
wyróżniają te narzędzia, czego potwierdzeniem jest 

uznanie jakim cieszą się na całym świecie, gdzie uwa-
żane są za narzędzia najwyższej jakości. Wspólnie  
z działem handlowym - na podstawie światowych 
doświadczeń firmy - wybraliśmy zestaw narzędzi, któ-
ry naszym zdaniem najbardziej odpowiada oczeki-
waniom specjalistów zajmujących się leczeniem oraz 
pielęgnacją stóp w Polsce.

NARZĘDZIA PODOLOGICZNE 

To opatrunki do ochrony palców. Bardzo łatwo  
i szybko separują i amortyzują ocierające się o sie-
bie powierzchnie palców poprzez redukcję nacisku  
i tarcia. Ochronne pianki rurkowe mają długość 25 cm  
i sprzedawane są w opakowaniach po 12 sztuk.
Proste w użyciu. Wystarczy tylko dociąć do długo-
ści palca by zapewnić wymaganą ochronę usunąć. 

Oferowane w następujących rozmiarach:
• dla bardzo małych palców
• dla małych palców
• dla średnich palców
• dla dużych palców
• dla bardzo dużych palców

PIANKI RURKOWE

Gazy, dzięki swojemu rurkowatemu kształtowi, po-
zwalają na łatwe bandażowanie palców oraz komfor-
towo zabezpieczają opatrunek na ranie. 
Proste zakładanie i zdejmowanie pozwala na szybkie 
sprawdzanie stanu rany. 
Oferowane w 2 wersjach - wykonane z bawełny lub 
wiskozy. 

Wysokiej jakości materiały gwarantują pewne zabez-
pieczenie opatrunku oraz komfort noszenia. 
Zastosowanie aplikatora zapewnia jeszcze sprawniej-
sze wykonywanie tego zabiegu. 

GAZY RURKOWE

DŁUTKA I SKALPELE
W tej grupie znajdziecie Państwo całą gamę roz-
miarów jednorazowych dłutek podologicznych 
wytwarzanych przez firmę Kiato. Jest to jednej z naj-
większych producentów wysokiej jakości ostrzy jed-
norazowych. 

Ostrza skalpeli znajdujące się w naszej ofercie to pro-
dukty wytwarzane przez firmę Aesculap z Niemiec. 
Jest to jeden z najlepszych producentów narzędzi 
medycznych na świecie, a asortyment obejmuje 
wszystkie kształty ostrzy.

SILIKONY PODOLOGICZNE
Służą do wykonywania indywidualnych odciążeń i separa-
torów palców, jak i szerokiej gamy innych kształtów, które 
poprawiają biomechanikę stopy. 
Szeroka oferta obejmuje zarówno silikony dwuskładnikowe, 
gdzie jeden składnik jest silikonem a drugi działa jak kataliza-
tor (seria Duo) oraz silikony, które do wulkanizacji potrzebują 
katalizatora (w płynie bądź w paście).

Dzielimy je również ze względu na twardość na miękkie,  
o średniej twardości oraz twarde Zakres zastosowania tych 
materiałów obejmuje także działania protetyczne - polega-
jące na uzupełnieniu przestrzeni w stopie po amputacjach 
- oraz paliatywne. Powoduje to, że materiały te zyskują coraz 
większe uznanie wśród specjalistów.  



BAZY DO PRODUKCJI WKŁADEK

KLEJE

MATERIAŁY 
TERMO-FORMOWALNE

MATERIAŁY 
WYŚCIEŁAJĄCE

NARZĘDZIA 
DLA TECHNIKÓW

Bazy do produkcji wkładek - Slimflex - to linia neu-
tralnych, termo-formowalnych baz do produkcji 
wkładek. Mogą być stosowane w formie w jakiej 
zostały wyprodukowane, bądź indywidualizowane  
w zależności od potrzeb pacjenta. Slimflex to bardzo 
efektywne oraz ekonomiczne rozwiązanie w zakresie 
indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. Przy-
spiesza proces przygotowania wkładki i daje pełne 
spektrum indywidualizacji. Oferowane jako wkładki 
pełne oraz w wersji 3/4.

Te uniwersalne rozwiązania bezpiecznie przykleją 
każdy materiał używany w procesach produkcji. 

Tworzywa, pianki, skóra, metal oraz tekstylia będą te-
raz skutecznie przyklejone w ciągu kilku minut.

Kleje RENIA gwarantują podniesienie efektywności 
pracy i jej jakości oraz redukcję kosztów produkcji.

Ta grupa zawiera różnego rodzaju wyściółki służące 
do pokrywania zewnętrznej powierzchni wkładek 
oraz innych produktów zaopatrzenia ortopedycz-
nego. Zapewnienia komfort podczas noszenia tych 
produktów

Kategoria ta zawiera produkty wytwarzane przez firmę ALGEOS z Anglii, które 
powszechnie wykorzystywane są przez techników ortopedów oraz fizjotera-
peutów do wykonywania produktów indywidualnego zaopatrzenia ortope-
dycznego, w szczególności wkładek ortopedycznych dla pacjentów wymaga-
jących indywidualnego dostosowania produktu do ich anatomii stopy.

Oferowane materiały termoformowalne takie jak róż-
nego rodzaju pianki EVA, czy też sztywne tworzywa 
takie jak LPDA stosowane do wykonywania różnego 
rodzaju elementów wspierających i korygujących.  

Materiał  EVA możemy dostarczyć w różnych gęsto-
ściach oraz grubościach jak i kolorach. Ten przyjazny 
dla skóry materiał jest nietoksyczny, daje się czyścić 
kształtować pod wpływem temperatury oraz szlifo-
wać, dzięki czemu można go dowolnie kształtować 
oraz uzyskać wysokiej jakości wykończenie.

Nożyczki wieloczynnościowe produkowane przez 
firmę CHIFA (polskiego producenta narzedzi chi-
rurgicznych) wykonane są wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, która w połączeniu z wysoką jakością 
wykonania powoduje, że nożyczki te z łatwością 
pozwalają na cięcie różnorodnych materiałów i two-
rzyw sztucznych.  
Ergonomiczna rękojeść w połączeniu z optymalną 
długością części pracującej zapewnia komfort pracy 
oraz niweluje uczucie zmęczenia. 

MATERIAŁY ORTOPEDYCZNE 
DO WYKONYWANIA WKŁADEK
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