BODY ARMOR HEEL RELIEVER

Hælbeskytter til alle behov for
hælaflastning
Body Armor Heel Reliever - er et produkt som dækker alle behov for optimal hælaflastning.
Er produceret med ekstra lang fikseret lægstøtte (30 cm.) samt et forlænget skinnebens polster, der gør
det muligt, at hælaflasteren kan anvendes til læg-omkredse på mellem 25 og 54 cm., og kan anvendes til
både højre- og venstre ben.
Vi anbefaler til sengeliggende patienter, at man anvender Body Armor® Heel Reliever både til højre- og
venstre ben, da man således opnår en korrekt ligge-position, og derved undgår skævvridninger i hofteskålene.

Æggebakke - inderside

Glat - inderside

Body Armor® Heel Reliever findes i 2 versioner - hhv. en glat skuminderside, der er specielt udviklet til patienter med ødematøse ben og meget sart hud, der mimimerer chancerne for irritation og trykpunkter.
Den æggebakkemønstrede udgave er til personer med ikke ødematøse ben, og som foretrækker størst
muligt luftcirkulation og en køligere trykaflastning.

Kontakt vores sundhedsfaglige produktspecialister for at høre nærmere om brugen af produktet

ZiboCare A/S | (+45) 76 900 407 | post@zibocare.dk | www.zibocare.dk | Følg os på Facebook, Instagram og LinkedIn

BODY ARMOR HEEL RELIEVER

Hælbeskytter til alle behov for
hælaflastning
Den medfølgende specielle forfods polstring
beskytter mod tryk fra fodstroppen,
og positioneringskilen, gør det muligt, at
forebygge rotation for beskyttelse af knæog hofteled.

Body Armor® Heel Reliever omfordeler
trykket på hælen til Achillessenen og
lægmusklerne - hælområdet er helt fri for
al kontakt tryk - hælen ”svæver” frit i en
trykfri zone.

Den forlængede lægstøtte forbygger
overstrækning af knæet, hvilket kan være
en udfordring for patienter med lange
underben.

Teknisk information
Varenummer

HMI nr.

Enhed

Størrelse

Body Armor Heel Reliever - Glat inderside

8065339

129465

Stk.

One-Size

Body Armor Heel Reliever - Æggebakke inderside

8065340

129466

Stk.

One-Size
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