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Data wydania instrukcji: marzec 2022  

 
Podpiętki do buta ortopedycznego, REF POD-01 wersja (lewe, prawe) 

 
Opis i działanie:  
Zestaw zawiera pięć klinów dostępnych w wersji Lewa oraz Prawa.  
W zależności od wskazań lekarza używamy wybrane podpiętki podkładając je pod piętę. Dzięki czemu 
odciążamy ścięgno Achillesa. Dla buta w wersji SHORT (krótkiej) używamy zestaw trzech środkowych 
podpiętek. Dla buta wysokiego trzy ostatnie.  
Podpiętki są dedykowane dla wyrobów produkowanych przez ORTHO24: 

• Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS1 

• Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS1K 

• Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS3 

• Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS3K 

• Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS4 

• Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS4K 

Wskazania do stosowania:  
• Terapia pooperacyjna  

• Leczenie zachowawcze ostrego uszkodzenia (zerwania) ścięgna Achillesa  

• Pooperacyjne unieruchomienie ścięgna Achillesa (rekonstrukcja Achillesa)  

 

 Wskazania: Powinny być wyjaśnione przez rehabilitanta / fizjoterapeutę 

 

Przeciwwskazania: Brak  
 
Umiejscowienie i sposób doboru zestawu podpiętek:  

1. Oderwać zabezpieczenie od taśmy klejącej i przykleić klin do podeszwy wewnętrznej buta.   

2. Usunąć zabezpieczenie taśmy klejącej od kolejnych klinów i nakładać kliny na siebie wg 
odpowiednich zaleceń  

3. Ilość klinów jest zależna od kąta jaki chcemy osiągnąć. Kąty możliwe do osiągnięcia:  

 
1 klin – 10° 2 kliny – 16° 3 kliny – 22° 4 kliny – 28° 5 klinów - 30° 

 

 

Kliny w czasie procesu leczenie ujmujemy wg zaleceń lekarza specjalisty  

Procedura dobierania odpowiedniego kąta w celu odciążenia ścięgna Achillesa w 
kolejnych etapach procesu leczenia powinna być zalecona przez lekarza specjalistę. 
Zaleca się każdorazową zmianę kąta poprzedzić konsultacją u specjalisty. 

 
Środki ostrożności  

 

Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez wyrób nie wpływa niekorzystnie na 
kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości co do metody 
założenia wyrobu skontaktuj się ze specjalistą.  

Nie jest wskazane używać wyrobu w sąsiedztwie otwartych płomieni  

 

Instrukcja czyszczenia: Do czyszczenia należy używać łagodnego mydła i wody. Pozostawić do 
wyschnięcia w temperaturze pokojowej.  
Gwarancja: Gwarancja może zostać przyznana, jeśli produkt jest używany zgodnie z warunkami opisanymi 
w instrukcji przez jednego pacjenta. 
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