H EELBOOT

extra mjukt häl- och malleolskydd
för personer med smärtproblem
eller risk för trycksår
Det vanligaste trycksåren i samband med sängliggande förekommer runt
hälen. Stimulite® Heelboot är avsedd för personer med ökad risk för att
utveckla trycksår runt hälen och fotleden samt vid ökad smärtproblematik i
detta område. Den är lätt och bekväm att bära, och passar både i sängen
samt uppesittande. Det unika häl och fotavlastningsmaterialet med Stimulite
honeycomb är bara 3 cm tjockt och tryckavlastar på ett mycket effektivt
sätt regionen runt malleolerna samt tålederna, hälbenet och området kring
bastålederna.
Trycksår orsakas fram för allt av tre saker tryck, fukt och skjuvning. Stimulite Heelboot reducerar
tryck genom ett honeycomb materialet med rörliga sexkantceller avlastar och fördelar tryck.
En torr hud är en stark hud. Stimulite® cellerna består till 93 % av luftvolym som håller foten
torr och sval, vilket är viktig att ta hänsyn till vid långvarigt liggande.
Stimulite Heelboot minskar skjuvning då cellerna rör sig när foten rör sig, samt att passformen
är följsam längs foten. Detta är viktigt när man rör sig i sängen, men också när man har
okontrollerade rörelser samt vid sittande i rullstol. Heelbooten kan användas dygnet runt och
det går bra att ta några steg vid behov, då den är utrustad med antiglid material under foten.
Den är lätt att hålla ren. Maskintvättas hela produkten i 40° eller 60° (i kortprogram 30 min). Torktumla den torr i låg värme. Kan
desinficeras med Virkon®. Produkten kommer färdig att användas. Det finns inga lösa delar eller inställningar.
Tekniska data:
Tyg: Slitstark Cordura®, anti-glid material i polyuretan.
Tryckavlastningspaneler: 100% Termoplastisk Polyuretan (TPU); inga tillsatser
Vikt: 0,3-0,5 kg
Färg: Svart
Användning:
Produkten finns i tre storlekar, men Du kan ha samma produkt på höger eller vänster
fot. Öppna kardborren och sätt i foten. Justera kardborren till önskad passform.
Produkten fungerar bäst direkt mot huden. Produkten skall kännas behaglig att
använda och inte orsaka obehag

StimuLITE Heelboot Storlekar
Small
Medium
Artikelnummer
HEEL-S
HEEL-M
Y - omfång
< 32 cm
32-42 cm
Passar skostorlek
35-42
37-45
Höjd
28 cm
30 cm

Large
HEEL-L
> 36 cm
40-50
33 cm
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