
Luna-pohjallinen: 3, 6, 8, 12 mm

• Vakio Luna-pohjallisen paksuus on 6 mm ja mallissa S 213 3 mm.
• Luna-pohjallinen on liimattu tarraliimauksena reunoilta, jolloin pohjallinen irtoaa 
helposti ja siihen on helppo tehdä yksilölisiä kevennyksiä. Poikkeuksen tekee malli S 213, jos 
pohjallinen on täysliimattu.
• Myös muihin malleihin on mahdollista saada täysliimaus erikseen tilaamalla. 
• Lisäkevennyksenä Luna-pohjallisen päälle suositellaan käytettäväksi Poron-pohjallista.
• Hoitokenkä sopii molempiin jalkoihin.
• Tarroitus voidaan tilata myös erikseen vasemman tai oikean kengän tarroituksella. 

Käyttö- ja pesuohjeet

KÄYTTÖOHJE:
• Pirka hoitokengän on oltava käyttötarkoitukseen soveltuva.
• Tarkista, että hoitokenkä on OIKEAN KOKOINEN. 
HUOM! Hoitokengässä on AINA OLTAVA POHJALLINEN!
Luna tai vastaava

HOITOKENGÄN OIKEA KÄYTTÖ TULEE OPETTAA.
• Hoitokenkää ei kuormiteta kuten tavallista kenkää, sille 
varataan osapainolla.
• Etukeventeisellä kengällä (S 212/S 213/312) painopiste on 
kantapäällä, ei tehdä rullausta loppuun saakka.
• Takakeventeisellä kengällä (S 211/311) painopiste tulee jalan 
etuosalle, voidaan tehdä rullausaskellus.
• Hoitokenkää käytetään mielellään kyynärsauvojen kanssa, 
jolloin se toimii parhaiten käyttötarkoituksensa mukaisesti.
• Hoitokengän ulkopohja voi olla liukas kosteilla lattiapinnoilla 
ja talvella ulkona liikuttaessa.

MATERIAALI:
Päällinen hengittävä, likaa hylkivä ja kulutusta kestävä
puuvilla-polyesterikangas. Ulkopohja polyuretaani tai solukumi. 
Kipsikengissä myös nahka- tai mikronahkapäällinen.

PESU:

  Konepestävä + 40 C 

 Tasokuivaus huoneenlämmössä.

 Ei linkousta, kuivauskaappia tai kuivausrumpua.

 Ei kloorivalkaisua.

• Kenkiä ei saa jättää märkänä koneeseen tai pyykkikoriin päällekkäin.
• Tarrat kiinni pestäessä.
• 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.

TILAUKSET, TIEDUSTELUT JA ESITTELYT:

finbort@elisanet.fi
Puh. 0400 840 575
www.finbort.fi
Tykkitienkatu 2A2, 33300 Tampere

OIKEIN!OIKEIN!VÄÄRIN!
VÄÄRIN!

Pirka kevennyskenkä, Evenup korotuspohja 
ja lisäkevennys kyynärsauvoilla.

1. Jalassa avattuna  2. Kiinnitetään  3. Valmis

KOLMITARRAISEN HOITOKENGÄN
TARRANAUHOJEN KIINNITYS

Suomessa valmistettu, asiantuntijoiden kanssa kehitetty

PirkaPirka postoperatiiviset postoperatiiviset 
hoitokengäthoitokengät

Hyvinvointia ja terveyttäHyvinvointia ja terveyttä
päivittäiseen liikkumiseenpäivittäiseen liikkumiseen

vuodesta 1993.vuodesta 1993.
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Tuote nro S 211  takaa kevennetty

• Kantapään alueen 
kevennyshoidot.

Tuote nro S 212 ja S 213  edestä kevennetty

S 212 Päkiänalueen 
kevennyshoidot.

S 213 HALLUX-VALGUS
-operaatioiden 
jälkihoitoon.
• 3 mm lunapohja 
täysliimattu.

Tuote nro S 216  edestä kevennetty kiilapohja

• Päkiänalueen 
kevennyshoidot.

• Jalka pysyy stabiilina 
erittäin hyvin.

• Tehokkaasti keventävä.

Tuote nro 311  varrellinen takaa kevennetty

• Kantapään alueen 
kevennyshoidot.

• Jalka pysyy stabiilina 
erittäin hyvin.

• Tehokkaasti keventävä.

Tuote nro 315  varrellinen lyhennetty etukevennys

• Ykkösvarpaan 
kevennyshoidot.

Tuote nro 312  varrellinen edestä kevennetty

• Päkiänalueen 
kevennyshoidot.

Tuote nro 316  varrellinen edestä kevennetty kiilapohja

• Päkiänalueen 
kevennyshoidot.

• Jalka pysyy stabiilina 
erittäin hyvin.

• Tehokkaasti keventävä.

Tuote nro 310   varrellinen tasapohjainen 

• Soveltuu käytettäväksi
kaikissa kevennys-
hoidoissa.

• Helpon käveltävyyden 
vuoksi sopii hyvin ikä-
ihmisille ja tasapaino-
ongelmista kärsiville.

Tuote nro S 215  lyhennetty etukevennys 

• Ykkösvarpaan 
kevennyshoidot.

Tuote nro S 210  tasapohjainen

• Soveltuu käytettäväksi
kaikissa kevennys-
hoidoissa.

• Helpon käveltävyyden 
vuoksi sopii hyvin ikä-
ihmisille ja tasapaino-
ongelmista kärsiville.

HOITOKENKÄ = välittömästi hoitoyksikössä annettava 
tilapäiseen käyttöön tarkoitettu tehdasvalmisteinen 
kenkä, joka immobilisoi jalkavaurion (murtuma, haava, 
leikkaus tms.) ja keventää sitä.

Pirka postoperatiiviset
hoitokengät

Tuote nro 416  varrellinen kiilapohja

• Varvasamputaatio- ja 
ihonsiirtopotilaille sekä 
muille jalkateränalueen 
kevennyshoitoihin.

Tuote nro 410 AK+  varrellinen, tasapohjainen,
laajennetulla avokannalla.

• Käytetään erityisesti 
akillesjänneleikkausten 
jälkihoitoon.

Tuote nro 410  varrellinen tasapohjainen

• Varvasamputaatio- ja 
ihonsiirtopotilaille sekä 
muille jalkateränalueen 
kevennyshoitoihin.

• Soveltuu hyvin myös
lasten kipsikengäksi.

UMPIKÄRKISENÄ
tilaukseen merkintä UK
(esim. S 210 UK)

AVOKANTA
tilaukseen merkintä AK
(esim. S 211 AK tai
S 211 UK + AK)

Mallit S 210 – S 216
saatavana myös 
kolmitarraisina.
Tilaukseen merkintä esim. 210
(Ilman S-etuliitettä kengät 
tehdään kolmitarraisina.)

Mallit S 210–316 saatavana myös: Kokotaulukko malleille S 210 – 316

*XS = 21,5 cm / 32
S = 22,5 cm / 34
M = 24,0 cm / 36
L = 25,5, cm / 38,5

XL = 27,0 cm / 41
XXL = 28,5 cm / 43
XXXL = 30,5 cm / 46
*XXXXL = 32 cm / 48

* Ei saatavana kaikkiin malleihin.
cm = hoitokengän sisäpohjan pituus.

Evenup korotuspohja

• Helppokäyttöinen korotuspohja kaikkiin kenkiin tasa-
painottamaan korkeuseroa, kun toisessa jalassa on 

erikoispohjallinen kenkä.

TILAUSNUMERO:
06556 koko  S 37 – 39
06556A koko  M 40 – 43
06556B koko  L 44 – 48

Kokotaulukko malleille 410, 410 AK+ sekä 416

Päkiän leveys cm / sisäpohjan pituus cm

XS  8,5 cm / 18,5 
S  9,0 / 20,0 
M  9,5 / 21,5 
L  10,0 / 23,0 

XL  10,0 / 24,5
XXL  10,5 / 26,0
XXXL  11,0 / 27,5

Kenkien perusväri on musta. Erikseen tilaamalla 
saatavilla myös tummansininen, punainen ja beige.

Kipsikengät
Tuote nro S 214

• Kipsikenkä sekä erilaiset 
kevennyshoidot
• Kangas- tai nahkapäällinen
• Saatavana avo- tai 
umpikärkisenä mallina.
• Saatavana myös 
kolmitarraisena.

Tuote nro S 214 UK nahka     Tuote nro S 214 UK kangas

Tuote nro C 100 
kipsin suojakenkä

• Mikronahka

Kokotaulukko malleille
S 214 ja C 100

Päkiän leveys cm / 
sisäpohjan pituus cm

S  =  10,0 / 23,0
M =  10,0 / 24,5
L = 10,5 / 26,0
XL = 11,0 / 27,5
XXL = 11,5 / 29,0
XXXL =11,5 / 31,0
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