
AllRound Shoe – ortopedska 
obutev za dolgotrajno uporabo
Od post-operativne oskrbe do oskrbe ran. AllRound čevelj je celovit terapevtski čevelj, razbreme-
nilni čevelj in čevelj za rehabilitacijo. Oblike »vse v enem« za udobje in enostavno uporabo.

  
NEW!

  
NEW!

1.

2.

Zaprti prostor za prste, izdelan iz zračne 
tkanine, brez štrlečih šivov, s širokim dosto-
pom za enostavno uporabo.

1.

Zaradi unikatne sendvič tehnologije je 
podplat rebrast in stabilen, prav tako pa tudi 
oblazinjen in nezdrsljiv.

2.

Občutljiva stopala potrebujejo varovanje in zahtevajo 
pravilno oskrbo. Pacienti z dolgotrajnimi zdravstvenimi 
težavami, kot je sindrom diabetičnega stopala ali revmato-
idni artritis imajo posebne potrebe in se lahko soočijo 
s komplikacijami, kot sta potenje in deformacija stopala. 
AllRoun čevelj je zdravstveni čevelj z lastnostmi, ki so 
najbolj pomembne.



VELIKOST ŠT. ARTIKLA 
 
Barva: črna
XS 37 – 38 ARS0
S 39 – 40 ARS1
M 41 – 42 ARS2
L 43 – 44 ARS3
XL 45 – 46 ARS4
XXL 47 – 48 ARS5

Vse mere so 
podane v cm in 
so odvisne od 
velikosti vložka.

XL  45 – 46

29.8

10.4

8.5

XXL  47 – 48

31.4

10.9

8.9

L  43 – 44

28.3

9.8

8.1

M  41 – 42

27.3

9.5

7.7

S  39 – 40

26.2

9.1

7.5

XS  37 – 38

25

8.7

7.1

 Indikacije: 
> post-operativna oskrba, 
> diabetično stopalo

 Namen: 
> podplat omogoča enostavnejšo mobilnost, brez ogrožanja stabilnosti, 
>  sendvič konstrukcija podplata združuje trdnost, ki omogoča stabilnost 

in oblazinjenje, ki nudi mehkejše pristajanje stopala na tleh, 
>  zgornji del čevlja je lahek, zračen, izdelan iz najlon tkanine, ki odvrača 

vodo in prst, 
>  večplastno zaprtje za večjo varnost in varno prilagajanje, 
>  odstranljiv vložek in dovolj prostora za prilagoditev individualnim 

potrebam.

 Lastnosti:
> stabilen in lahko prilagodljiv, 
> absorbiranje udarcev, nezdrsljiv zunanji podplat, 
>  prostoren čevelj oblikovan za vstavljanje prilagojenih vložkov ali obsežnih 

bandaž (primerno za vložke namenjene diabetičnemu stopalu), 
>  mehka, zračna tkanina z nastavljivim Velcro sistemom za zapiranje/zape-

njanje, 
> dolga notranja plošča vzpodbuja razdelitev teže, 
> ekstra široko odpiranje – brezšivna cona udobja, 
> nizko profilni podplat – brez potrebnih kompenzacij višine,
> tudi za povito ali oteklo stopalo, artritično stopalo in stopalo z deformacijo, 
> lahko nošen na levi in desni nogi

lahek in zračen zgornji predel,

trden vmesni vložek,

svetlo siv PU podplat (visoko stabilen): (60 Shore® A), 

Temno siv PU podplat: nezdrsljiv in absorbira udarce 
(50 Shore® A)

1.

4.

3.

2.

Mobilnost je življenje – od samega začetka se 
DARCO osredotoča na izboljšanje kvalitete živ-
ljenja pacientov. Ortopedske rešitve za ohranjanje 
stopal varnih in zaščitenih že več kot 30 let 
razvijamo in AllRound čevelj je nov, domiseln 
in predstavlja široko zasnovano rešitev.
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