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PIRKA
postoperatiiviset
hoitokengät

n
n

Neuropaattisten ja iskeemisten haavojen kevennyshoidot

Diabeettiset haavat
n

n

Kirurgisten operaatioiden jälkihoidot

Vammojen hoidot

n

Kipsikenkä

CE-hyväksytty, suomalaisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty.
PIRKA hoitojalkineita vuodesta 1996.

www.finbort.fi

tuote nro s 210 n tasapohjainen perusmalli
Soveltuu käytettäväksi kaikissa kevennyshoidoissa.
• Sopii hyvin ikäihmisille ja tasapaino-ongelmista kärsiville henkilöille.
• Helppo käveltävyys.
•

tuote nro s 211 n takaa kevennetty
• Kantapään
• Saatavana

alueen haavaumien kevennyshoidot.
myös avokantaisena.

tuote nro s 212 / s 213 n edestä kevennetty
• Päkiäalueen

kevennyshoidot.
• Mallia S 213 käytetään erityisesti hallux-valgus -operaatioiden
jälkihoidoissa.

tuote nro s 214 n keinupohja
• Kipsikenkä
• Saatavana

ja erilaiset kevennyshoidot.
sekä kangas- että nahkapäällisellä.

tuote nro 215 n lyhennetty etukevennys
• Käytetään

ykkösvarpaan ja jalan etuosan kevennyshoidoissa.
• Jalka pysyy stabiilina, ei tule rullausliikettä.

tuote nro 216 n edestä kevennetty kiilapohja
• Jalan

etunosan kevennyshoidot.
pysyy stabiilina erittäin hyvin.
• Tehokkaasti keventävä.
• Jalka

koot:
* Xs = 21,5 cm / 32
s = 22,5 cm / 34
M = 24,0 cm / 36
L = 25,5 cm / 38½
XL = 27,0 cm / 41
XXL = 28,5 cm / 43
XXXL = 30,5 cm / 46
* XXXXL = 32 cm / 48
* Ei saatavilla kaikkiin malleihin.

Kolmitarra

evenup n korotuspohja
Helppokäyttöinen korotus kaikkiin
kenkiin, jos potilas joutuu käyttämään
toisessa jalassa esim. haavanhoitokenkää.
koot: s 37–39, M 40–43, L 44–48
Voidaan säätää kahteen eri korkeuteen.

Avokanta

Umpikärkinen

hoitokenkä = välittömästi hoitoyksikössä annettava tilapäiseen käyttöön tarkoitettu tehdasvalmisteinen kenkä, joka immobilisoi jalkavaurion (murtuma, haava, leikkaus tms.) ja keventää sitä.
käYttÖohJe:
Pirka hoitokengän on oltava käyttötarkoitukseen soveltuva.
Tarkista, että hoitokenkä on oikeAn kokoinen.
Hoitokengän kärkeen jäätävä n. 1–1,5 cm tyhjää tilaa.
hUoM! hoitokengässä on AinA oLtAVA PohJALLinen!
Luna tai vastaava.

Vä ä

rin!

oikein !

hoitokengän oikeA käYttÖ tULee oPettAA JA sitä Pitää VALVoA.
• Hoitokenkää ei kuormiteta kuten tavallista kenkää, sille varataan osapainolla.
• Etukeventeisellä kengällä (212/213) painopiste on kantapäällä, ei tehdä rullausta loppuun saakka.
• Takakeventeisellä kengällä (211) painopiste tulee jalan etuosalle, voidaan tehdä rullaus askellus.
• Hoitokenkiä käytetään mielellään kyynärsauvojen kanssa, jolloin toimii parhaiten
käyttötarkoituksensa mukaisesti.
• Hoitokengän ulkopohja on liukas kosteilla lattiapinnoilla, sekä talvella ulkona liikuttaessa.
koLMitArrAisen hoitokengän
tArrAnAUhoJen kiinnitYs

1.

3.
1. Jalassa avattuna 2. Kiinnitetään 3. Valmis

Pirka kevennyskenkä, Evenup korotuspohja
ja lisäkevennys kyynärsauvoilla.

MAteriAALit: Päällinen hengittävä, likaa hylkivä ja kulutusta kestävä puuvilla-polyester -kangas.
Ulkopohja polyuretaani tai solukumi. Sis äpohja Luna-pohjallinen.
PesU:

Konepestävä +40°C
Tasokuivaus huoneenlämmössä.
EI linkousta. EI kuivauskaappia. EI kuivausrumpua.
EI kloorivalkaisua.

Kenkiä ei saa jättää märkänä koneeseen tai pyykkikoriin päällekkäin. Tarrat kiinni pestessä.
Jos KANTAKAPPI on menettänyt muotonsa pesussa, voit muotoilla sen lämpimänä uudestaan.
Kengät kestävät useita pesukertoja oikein huollettuna. Tarkista kierrätettyjen hoitokenkien kunto säännöllisesti. Kengän ulkopohjassa pitää olla riittävästi kulutuspintaa, virheetön kantakappi ja pitävät tarranauhat.
Poista käytöstä ryhditön kenkä ja hanki tilalle uudet.

Luna-pohjat: 3, 6, 8, 12 mm n Vakio Luna-pohja 6 mm
• Luna

pohjallinen voidaan liimata kokonaan kiinni (ei irtoa mm. pesun yhteydessä)
tai ns. tarraliimauksena reunoilta, jolloin pohjallinen irtoaa helposti ja siihen on
helppo tehdä yksilöllisiä kevennyksiä.
• Lisäkevennyksenä luna pohjan päälle, suositellaan käytettäväksi Poron-pohjallista.
• Hoitokenkä, sopii molempiin jalkoihin. Voidaan tilata myös vasemman tai oikean
kengän tarroituksella.
• Muista mainita tilauksen yhteydessä luna-pohjallisen paksuus sekä liimaustapa:
kiinteä vai tarraliimaus.

Kuvasarja kevennyksen tekemisestä
Pirka hoitokenkään
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2

1
Poista pohjallinen kengästä.

4

Merkitse alue esim. huulipunalla.

5
Valmista kuoppa.

7

6
Täytä kevyesti pumpulilla.

8
Laita pohjallinen kenkään.

Merkitse / siirrä merkki pohjalliseen.

Tarkista, että kaikki on O.K.

Peitä esim. kangaslaastarilla.

9
Pirka hoitokenkä valmiina käyttöön.

Hoitokengän tulisi olla jokaisessa hoitopaikassa potilaan saatavilla, kun painehaava on todettu.
Oikeaoppisella kevennyshoidolla saadaan paras mahdollinen hoitotulos. Keventävällä tukipohjallisella vähennetään jalkapohjan kiputilaa tai ihovaurioon kohdistuvaa painetta.
Hoitokengän käyttö nopeuttaa haavan paranemismahdollisuuksia. Hoitoaika lyhenee ja potilas
pystyy liikkumaan omatoimisesti.
Hoitokengillä saadaan myös taloudellisia säästöjä.
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