•

One for everything – en sistem za vse indikacije stopala in skočnega sklepa

•

Visoka kvaliteta življenja - udobje, higiena, mobilnost

•

All in one produkt – popolna oskrba z enim sistemom od imobilizacije do ozdravljenja

•

Ekonomično in okolju prijazno – možna ponovna uporaba sistema, majhna delovna
obremenitev – namestitev v treh minutah

Navodila za naročilo
Vsak produkt je dobavljiv v treh velikostih, enak za levo in desno nogo.
Okvirna velikost/velikost noge

S

35-39

M

39-42

L

42-46

VACO ped

standard za oskrbo zlomov

VACO®achill

specialno za rupturo ahilove tetive

VACO pedes

za zlome in operacije na stopalu in prstih

®

®

(razbremenitev stopala)
VACO splint

opornica za mirovanje

VACO®achill Dynamic Kit

specialni komplet za kontrolirano razgibavanje

®

(uporabi se kot opornica)
Za podrobnejše informacije in cenik se obrnite na zastopništvo OPED-a za Slovenijo in
obiščite spletno stran: www.oped.de.
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Izstopajoče prednosti VACOped-a

VACO®ped je revolucionarni oporni sistem

S tem se izognemo večkratnemu menjavanju

za oskrbo zlomov in poškodb gležnja in

mavčnega povoja pri vmesnih oskrbah

ahilove tetive. Samoprilagodljivi vakuumski

poškodbe.*2

sistem znotraj stabilnega mrežastega okvira

One for everything –
izjemno raznolika možnost uporabe VACOped-a
•

zlomi stopala in skočnega sklepa

omogoča individualno svobodo gibanja pri

Z uporabo VACOpeda poenostavimo po-

•

ruptura ahilove tetive

največji možni meri stabilnosti.*1 Zamenljivi

polno oskrbo poškodbe. Možnost ponovne

•

protetika

adapterji

uporabe

ležalne

•

težke poškodbe vezi

popolno zdravljenje, od predoperacijske in

dobe in hitrejša možnost obremenitve

•

poškodbe mehkih delov s komplikacijami v postopku zdravljenja

pooperacijske imobilizacije, preko imobiliza-

noge prispevajo k občutnemu zmanjšanju

•

fiksacija in imobilizacija skočnega sklepa in goleni

cijskega povoja do končne imobilizacije.

stroškov zdravljenja.

v

enem

sistemu

omogočajo

VACOpeda,

skrajšanje

VACO®ped – boljša terapija
•

čas je zlato - montaža v treh minutah

•

vse v enem produktu - popolno zdravljenje z enim sistemom od začetne faze do ozdravljenja

•

zagotovitev operativnega uspeha z možnostjo nenehnega nadzora
rane, ob zanesljivi stabilizaciji

•

ko ga uporabimo kot opornico, je možno tako konservativno zdravljenje,
kot tudi zgodnja funkcionalna terapija

•

potencialno velik prihranek zaradi možnosti
ponovne uporabe, skrajšanja ležalne dobe in
hitrejše možnosti obremenitve

*1
*2
*3
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