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Käyttöohjeet

Tekniset tiedot

2

1

3

4

5 E

F

G

A

B

C

Voidaan käyttää yleisesti oikealla ja vasemmalla 
puolella (pohkeen ympärysmitta 25–54 cm)
Väri:  Harmaansininen
Materiaali: Kantapään kiinnitys:
 Ulkopäällys: Polyesteri
 Vaahtomuovi: Lateksiton 
 polyuretaanivaahtomuovi
 Tarranauhat: Nailon
 Jalkaterän etuosan pala: Polyesteri,  
 lateksiton polyuretaanivaahtomuovi
 Ylimääräinen pala:  Lateksiton 
 polyuretaanivaahtomuovi
 Asetuskiila:
 Päällys: Polyesteri
 Kiila: Etyleenivinyyliasetaattikopolymeeri
 Pesupussi: Polyesteri
Kunnossapito: Tuote ei tarvitse kunnossapitoa.
Malliominaisuudet: Body Armor® Heel Reliever 
-kantapäänsuojus on saatavilla kahtena versiona: 
poimutettu ja sileä. Molemmat tuotevariantit on 
laminoitu sileällä kangaspäällyksellä, jotta sääri voi 
”liukua” muuttamatta kyseisen kohdan asentoa. Tuot-
teen oikea kiinnitys potilaalle saadaan aikaan kolmella 

 Pesu käsin:
> Käytä mietoa pesuainetta ja lämmintä vettä. Anna 

kuivua huoneenlämpötilaan.
 
 Konepesu:
> Sulje tarranauhat ja pese pesupussissa (kuva G) 

tai toimitetussa tyynyliinassa (60 °C). Anna kuivua 
huoneenlämpötilaan.

> Desinfiointi pesun jälkeen: antiseptisellä suihkeella
 
 Vettä, tavanomaisia pesuaineita ja desinfiointiainei-

ta voidaan käyttää puhdistukseen. Tarranauhojen on 
aina oltava suljettuja puhdistuksen aikana.

Noudata aina näitä käyttöohjeita. Jos 
haittavaikutuksia ilmenee (esim. ihon turpoaminen, 
ihon tiettyyn kohtaan kohdistuvaa painetta, 
verenkiertohäiriöitä jne.) ilmoita näistä lääkärillesi. 
Toimintaa ja optimaalista suojaa ei enää voida 
taata, jos tuotetta käsitellään väärin. Tämä 
apuväline auttaa toipumista ja sitä on käytettävä 
yksinomaan lääkärin tai hoitoalan ammattilaisen 
ohjeiden mukaisesti ja keskustellen hänen kanssaan. 
DARCO (Europe) GmbH ei ota mitään vastuuta. 
Tuotetta ei pidä käyttää vaurioituneen, ärtyneen, 
vahingoittuneen tai ehjän ihon kanssa. Sinun 
pitää käyttää esimerkiksi sidoksia tai sukkia. Tämä 
apuväline on tarkoitettu vain yhden potilaan 
käyttöön. Tuote on tarkoitettu vain tueksi. Potilaiden 
ei pidä kävellä tuotteen käytön aikana.

Hävittäminen:

> Hävitä käytön jälkeen
> Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä  
 tavalla. Tuote voidaan hävittää 
 talousjätteen mukana.

 

 Body Armor® Heel Reliever | Kantapäänsuojus 

 Body Armor® Heel Reliever -kantapäänsuojus 
on tarkoitettu ehkäisemään ja parantamaan 
kantapään painehaavoja sekä diabeettisen 
jalan oireyhtymää ja painehaavaa.

1. Avaa Body Armor® Heel Reliever -kan-
tapäänsuojus. Poista ylimääräinen vaahto-
muovipala (kuva D). Aseta ylimääräinen 
pala sivuun. Pidä se tallessa, voit tarvita sitä 
myöhemmin sovituksen säätämiseen.

2. Aseta potilaan jalkaterä tuen sisään niin että 
kantapää on kantapään aukon yläpuolella. 
Kantapään pitäisi roikkua kiinnitetyn korotu-
spalan yläpuolella (kuvat 1 ja 2).

3. Vedä tarranauhat säären etupuolen poikki 
silmukoita kohti. Vie nauhat silmukoiden läpi. 
Kiinnitä nauhat tarrakiinnittimillä (kuva 3). Jos 
nilkat ovat erityisen kapeat, anna sivupaneelin 
olla limittäin.

4. Tarkista sovitus. Sormien pitäisi mahtua 
kantapääaukon ja alustan väliin (kuva 4). Älä 
kiinnitä kantapäänsuojusta liian löysästi tai 
tiukasti säären ympärille. Tarranauhojen ei 
pidä olla kosketuksissa ihoon. Jalkaterän etuo-
san palaa (kuva E) voidaan käyttää valinnai-
sesti suojana tarranauhan ja jalkaterän välissä 
(kuva 5).

5. Käyttöohjeet: Potilaasta/käyttöaiheesta 
riippuen käytä kantapäänsuojusta joko sileän 
vaahtomuovin tai poimutetun vaahtomuovin 
kanssa (kuva 1).

 Sovituksen muokkaaminen:
> Riippunilkka: Kiinnitä ylimääräinen pala pys-

tysuoraan asentoon jalkaterän pohjan taakse 
(kuva A).

> Malleoluksen dekubitus (nilkan painehaava): 
Leikkaa pois nilkkaa ympäröivät nypyt tuen 
sisäpuolella. Leikkaa tarvittaessa osa kiinnite-
tystä vaahtomuovipalasta pois (kuva B).

> Lonkan kierto: Kiinnitä asetuskiila (kuva F) 
kantapäänsuojukseen käyttötavan mukaisesti.

> Bariatriset jalat: Jos kantapää koskettaa 
tukipalaa, aseta ylimääräinen pala kiinnitetyn 
palan päälle korotuksen lisäämiseksi.

> Akillesjänne: Jos tässä kohdassa on punoitus-
ta, leikkaa V:n muotoinen pala kiinnitetystä 
palasta. Jos käytät molempia paloja, muotoile 
ylempi vaahtomuovipala (kuva C).

> Kantapään painehaavojen samoin kuin diabeettisen 
jalan oireyhtymän ja painehaavan ehkäisy ja 
parantaminen

> Braden-asteikon pistemäärä enintään 14
> Diabetes, jossa neurologinen aistimusvajaus
> Ei palpoitavissa olevaa jalan sykettä
> Paraplegia
> Pitkäaikainen liikkumattomuus tai kooma

 Vasta-aiheet:
> Pohjehaavat
> Spastisuus
> Nilkan kontraktio

Käyttöaiheet 

Huomio

Pesuohjeet

 Kantapäähän kohdistuva paine jakautuu uudelleen 
akillesjänteen ja gastrocnemius-soleus-kompleksin 
välillä. Body Armor® Heel Reliever -kantapäänsuojus 
on poistettava ja sääri ja jalkaterä tutkittava ihomuu-
tosten varalta 6–8 tunnin välein. Jos punoitusta (ery-
teemaa) ilmenee, V:n muotoinen kiila on poistettava 
akillesjänteen alueen kiinnitetystä palasta. Edeemis-
ten potilaiden pitäisi käyttää sileää Body Armor® Heel 
Reliever -versiota ihoärsytyksen välttämiseksi.

nauhalla, jotka pitävät jalkaterän etuosaa ja säärtä 
ortogradisessa asennossa. Jos jalka kiertyy liikaa 
lonkkanivelen kohdalla, jalan haluttu asento voidaan 
saada aikaan asetuskiilalla. Toimituksen mukana tule-
va ylimääräinen pala pohkeen alueelle ja jalkapohjan 
alueelle mahdollistaa yksilöllisen paineen uudelleen-
jakamisen ja tuotteen turvallisen käytön. Body Armor® 
Heel Reliever -kantapäänsuojusta voidaan käyttää 
vasemmassa tai oikeassa jalkaterässä.
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