
TASO® Function Comfort in TASO® Function Control so terapevtske nogavice, 
oblikovane za uravnavanje efekta Haluks valgusa. Ali gre bodisi za konzervativen, 
preventiven pristop k lajšanju neudobja palca na nogi ali post-operativno rešitev 
za poravnavo, so TASO® korekcijske nogavice odlična rešitev. Dve opciji vam 
omogočata, da se sami odločite, katera je za vas ustreznejša.

TASO® korekcijske nogavice
Nogavice za poravnavo prstov na nogi
TASO®: nekomplicirana in cenovno ugodna rešitev za zmerne bolečine palca na nogi, kot 
posledice Haluks valgusa. TASO® korekcijske nogavice za palec na nogi so zadnja pridobitev serije 
terapevtskih pripomočkov blagovne znamke DARCO.

Novo pri DARCO

TASO® Function Comfort
ima integriran korekcijski trak

TASO® Function Control
ima prilagodljiv pas



 TASO® Function Comfort   Haluks valgus terapevtska nogavica

 TASO® Function Control   Haluks valgus terapevtska nogavica s prilagodljivim trakom

Ko je palec na nogi fleksibilen, se 
lahko doseže v povprečju 8 stopinjski 

premik na MTP1.

8°

Prosto re-pozicioniranje 
s pomočjo integriranega, 

prilagodljivega traku.

Terapevtske nogavice iz serije TASO® so pametna odločitev za vsakega 
posameznika, ki si želi proaktivne podpore pri poravnavi palca na nogi. Bodisi 
nosite visoke pete ali ste imeli Haluks valgus operacijo, bo TASO® korekcijska 
nogavica prava odločitev za vas.



Konzervativna in preventivna oskrba

Haluks valgus domnevno nastane zaradi nepravilnih, ponovljivih 
biomehanskih motenj, ki delujejo na stopalo.
 
TASO® Comfort ima poenostavljen, tovarniško pritrjen trak na 
predelu palca, ki nežno popravlja pozicijo sklepa v biomehansko 
pravilno postavitev. Nasprotno ravnotežje, ki ga nudi nogavica 
lahko lajša posledice težav na tem predelu noge skozi dan. 
 
Trak je prilepljen na zunanji strani nogavice, zato ne predstavlja 
nevarnosti za draženje kože ali neudobja. Nogavica je enostavna za 
obuvanje in je zelo trpežna. Svojim stopalom lahko nudite terapijo, 
ki jo potrebujejo tako, da je sploh ne boste čutili, 24 ur na dan.
 
TASO® Comfort je na voljo v paru in obe nogavici v kompletu imata 
pritrjen korekcijski trak za enostavno in nekomplicirano, konzerva-
tivno in preventivno terapijo. Obe nogavici sta oblikovani po načelu 
TABI, kar pomeni, da imata ločen predel za palec.

Post-operativno pozicioniranje, zaščita po 
Haluks valgus operaciji in zaradi svoje vsestranskosti 
primerno tudi za konzervativno terapijo. 

Pravilna post-operativna postavitev palca je ključnega pomena za 
dobro okrevanje. TASO® Control lahko služi kot pripomoček za oporo 
ali začasno oporo z omogočanjem treninga vašega palca, da ohranja 
pravilno postavitev. TASO® Control je primerna izbira, ki sledi fazi 
povijanja in stabilizacije po operaciji. 
 
Princip delovanja je učinkovit, kljub preprostosti: Močan, tanek 
trak je lično prišit na nogavico na predelu palca na zunanji strani. 
Mehak a kljub temu tog trak poteka okoli pete stopala in je pritrjen 
na majhen predel, ki se nahaja na nasprotni strani nogavice. To 
omogoča posamezniku, da sam regulira koliko korekcije je aplicirane 
na palec in kdaj. 
 
Kljub temu, da je TASO® Control na voljo za nakup v paru, se nasta-
vljivi trak nahaja samo na eni nogavici (desni ali levi), druga nogavi-
ca pa je nevtralna (popolnoma brez korekcijske funkcije). Obe noga-
vici sta oblikovani po načelu TABI, kar pomeni, da imata obe ločen 
predel za palec.

Serija TASO® Functional je lahko prvi korak terapije za 
vsakega posameznika za pro-aktivno preprečevanje nega-
tivnih vplivov neprimerne obutve ali pa kot pripomoček 
za pravilno postavitev palca na nogi po operaciji. TASO® 
nogavice so izdelane enostavno, so udobne za nošenje in 
enostavne za uporabo, zato predstavljajo popolno rešitev 
za korekcijsko terapijo na dnevni bazi. 

Serija TASO® Function ponuja preventivno terapijo, kot 
tudi varnostno rešitev za utrditev kirurških posegov.

Prednosti TASO® korekcijskih nogavic: 

>  TASO® nogavice ne porivajo palca v določeno pozicijo 
(kar bi ustvarilo nezaželen pritisk na določene točke) 
ampak vplivajo na postavitev z nežnim vlečenjem palca 
v pravilno pozicijo. 

>  Inducirana postavitev pro-aktivno nudi nasprotno silo 
in zmanjša neudobje, kljub temu, da še vedno omogoča 
prosto premikanje prstov. 

>  TASO® terapevtske nogavice postavijo palec v pravilno 
pozicijo in skrbijo za ohranjanje te pozicije. 

>  Ni nikakršnega spreminjanja ali oviranja biomehanskih 
funkcij, zato se sklepi lahko prosto gibljejo. 

>  Z redno uporabo, lahko nogavice pripomorejo k prepre-
čevanju razvoja in napredka potencialnih deformacij.

 

Lastnosti TASO® korekcijskih nogavic: 

>  Obe vrsti TASO® korekcijskih nogavic lahko nosite 
podnevi in ponoči. 

>  Obe vrsti TASO® korekcijskih nogavic nudijo udobno 
nošenje v večini obuval, kjer je dovolj prostora za prste 
in po želji jih lahko nosite tudi pod nogavicami za 
obleke. 

>  Nogavice lahko operete kot vse običajne nogavice 
(do največ 60 stopinj Celzija – obrnjene narobe). 

>  Pritrjeni trakovi se nahajajo na zunanji strani nogavice, 
kar omogoča udobno nošenje, kljub terapiji. 

>  Tkanina izdelana iz mehkega kombiniranega bombaža. 
>  Izdelane v Nemčiji.
> Na voljo v šestih različnih velikostih.



®

Lista Izdelkov VELIKOST  ŠT. ARTIKLA 

TASO® Function Comfort Control right Control left
35.0 – 36.0 TFCT1 TFCL1R TFCL1L
37.0 – 38.0 TFCT2 TFCL2R TFCL2L
39.0 – 40.0 TFCT3 TFCL3R TFCL3L
41.0 – 42.0 TFCT4 TFCL4R TFCL4L
43.0 – 44.0 TFCT5 TFCL5R TFCL5L
45.0 – 46.0 TFCT6 TFCL6R TFCL6L

Barva: črna

TASO® korekcijske nogavice so na voljo v paru: 
> Comfort: Obe, leva in desna imata pritrjen korekcijski trak. 
>  Control: Prilagodljiv trak se nahaja na eni izmed obeh nogavic 

(ne na obeh) in druga nogavica v paru je nevtralna.
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