OrthoWedge - Trykaflastning
Af Forfoden

Indikationer
Postoperativt efter indgreb ved Hallux Valgus, Digitus Malleus og andre osteotomier med
eller uden osteosyntese
Hammertå-/klotå operationer
Heling af kroniske forfodssår

Tilbehør
Tåkappe kan tilkøbes, så OrthoWedge kan lukkes i tåen. Se referencenumre under sortiment.

Produktinfo
OrthoWedge er en hælsko til aflastning af forfoden.
Med OrthoWedge flyttes vægten fra forfoden til midt- og hælområdet, så forfoden aflastes og
hurtigere healing fremmes. Skoen er åben i tåen (tåkappe kan tilkøbes) og sålens kantede
tåområde samt skoens lange velcrostropper sikrer, at skoen kan tilpasses selv større bandager.
Det anbefales at anvende en TwinShoe, højdeudligningssko, til den anden fod for at forebygge
kompensationsskader. Du finder TwinShoe under relaterede produkter herunder eller under
menupunktet Trykaflastningssko og såler.

Brugervejledning
Åbn skoens velcrostropper
Sæt foden i den åbne sko, sørg for, at foden er placeret sikkert i skoen
Luk skoen med velcrostropperne

Højnæsgaard | Gøngehusvej 252 | 2950 Vedbæk | Tlf. 4589 0225 | Fax 4589 0229 | info@axel-madsen.dk

Foden må hverken sidde for stramt eller for løst i skoen
Når du går, må afrulningen kun ske til den indre kant
Afrulning til den yderste kant kan påvirke negativt
OrthoWedge må maksimalt anvendes i 6 uger

Vaskeanvisning
OrthoWedge kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en
blød børste
Håndvask: OrthoWedge kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding og
derefter tørre i luften
OrthoWedge må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiatoren. Skoen skal tørre
ved stuetemperatur

Sortiment
Størrelse
XS (33,5-37)
S (37,5-39,5)
M (40-41)
L (42-44)
XL (45-47)
Tåkappe, XS (33,5-37)
Tåkappe, S (37,5-39,5)
Tåkappe, M (40-41)
Tåkappe, L (42-44)
Tåkappe, XL (45-47)

Indhold
OrthoWedge
OrthoWedge
OrthoWedge
OrthoWedge
OrthoWedge
Tåkappe til OrthoWedge
Tåkappe til OrthoWedge
Tåkappe til OrthoWedge
Tåkappe til OrthoWedge
Tåkappe til OrthoWedge

Pakning
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Ref. nr.
OW0B-ST
OW1B-ST
OW2B-ST
OW3B-ST
OW4B-ST
TCO0
TCO1
TCO2
TCO3
TCO4
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