H EELBOOT

ekstra myk hæl- og malleol beskyttelse
for mennesker med smerter
eller risiko for trykksår
De vanligste trykksår i forbindelse med sengeliggende oppstår rundt hælen.
Stimulite® Heelboot er beregnet for personer med økt risiko for å utvikle
trykksår rundt hælen og ankelen, samt økt smerte problemer i dette området.
Heelbooten er lett og behagelig å ha på, og passer både i sengen og når du
sitter opp. Den unike hæl og fotavlastningsmaterialet med Stimulite honeycomb
bare er 3 cm tykke og avlaste trykket i en meget effektiv måte regionen rundt
den malleoli og tålederna, hælbeinet og området rundt bastålederna.
Liggesår forårsakes fremfor alt av tre ting: trykk, fuktighet og skjær. Stimulite Heelboot reduserer
presset gjennom en honeycomb materiale med bevegelige sexkantceller og avlaster trykket.
En tørr hud er en sterk hud. Stimulite celler består til 93% av volumet av luft som holder foten
tørr og kjølig, noe som er viktig å ta hensyn til langtids liggende.
Stimulite Heelboot reduserer skjær då cellene beveger seg når foten beveger seg, og materialet
er ettergivende langs foten. Dette er viktig når du beveger deg i sengen, men også når du har
ukontrollerte bevegelser og når man sitter i rullestol. Heelbooten kan brukes døgnet rundt, og
det er greit å ta noen trinn, om nødvendig, som den er utstyrt med anti-skli materiale under foten.
Det er lett å holde rent. Vaske hele produktet i 40 ° eller 60 ° (i korte programmer 30 minutter). Kan tørkes i tørketrommel på
tørr i lav varme. Kan desinfiseres med Virkon®. Produktet leveres klar til bruk. Det er ingen løse deler eller innstillinger.
Specifikasjoner:
Stoff: Cordura
Trykkavlastnings
paneler:
100%
termoplastisk polyuretan (TPU); ingen
tilsetningsstoffer, fordamper ingen duft
Vekt: 0,2 kg
Farge: Sort
Bruk:
Åpne borrelås og plassere foten. Juster
borrelås til ønsket passform. Du kan ha
det samme produktet på høyre eller venstre fot. Produktet fungerer best mot huden din.
Produktet skal føle behagelig å bruke og ikke forårsaker ubehag.

StimuLITE Heelboot Størrelser
Small
Medium
Artikkelnummer
HEEL-S
HEEL-M
HMS Nummer
230168
230169
Y - omkrets
< 32 cm
32-42 cm
Passer skostørrelse
35-42
37-45
Høyde
28 cm
30 cm
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Large
HEEL-L
230170
> 36 cm
40-50
33 cm
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