
  �الحركة ولد�ه منطقة معرضة لخطر اإلصا�ة �قرحة  أي شخص غ�� قادر ع� الحركة أو لد�ه قدرة محدودة ع
الضغط �� القدم أو ال�احل. 

   ع� كع�ه 
�
أي شخص غ�� قادر ع� الحركة أو لد�ه قدرة محدودة ع� الحركة ولد�ه قرحة ضغط موجودة مس�قا

 .

 .
احله  و�أو �

• أي شخص حصل ع � درجة أقل  من أو �ساوي  18 )> 18( ع� مق�اس برادن

المحاذير  .2
  التف��ــــغ من "ه�ل�فت" (حذاءHEELIFTستخدم للوقا�ة من وعالج قرحة الضغط. �جب استخدامه� � ®) هو جهاز ط��

اف مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك.   فقط تحت إ��

 ) "جب استخدام حذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فت�HEELIFT  لدى شخص ي�سم جلدە 
�
®) ذي التصم�م الداخ�� الملتف ح�ا

� سالمة الجلد، �مكن أن يؤدي ال�سيج الملتف إ� إصا�ة  �أنه سل�م. و�ذا تم 
�

� من ضعف �
استخدامه لدى شخص �عا��

 الجلد. 

  حذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فت" ( ق�استأ�د من أنHEELIFTق�اس مح�ط ال� 
�
ّم دائما

ُ
وار�ط   ��لة ®) مناسب ق�ل تطب�قه. ق

� ق�اس مح�ط ال �  ��لة ب�� ®). HEELIFTب لحذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فت" ( المناس  ق�اسلتحد�د ال جدول الق�اساتو���

ل�ل شخص ع� حدة �ح�ث ال   ) ®HEELIFTالمناسب لحذاء "ه�ل�فت" ( ق�اس من المهم تحد�د ال مالحظة: 

� ضغط ع� الجلد والذي يؤدي إ� حصول قرحة ضغط و�ح�ث ال �كون  
 للغا�ة مما ي�س�ب ��

�
ا �كون الحذاء صغ��

 مما  
�
 جدا

�
� تؤدي إ� حدوث قرحة ضغط. الحذاء فضفاضا

� حدوث قوى احت�اك وقص ع� الجلد وال��
ي�س�ب ��

   حدوث قرحة �
 أو قوى ع� الجلد مما قد ي�س�ب ��

�
 أو قصا

�
 ح�� ال �س�ب ضغطا

�
طة للجلد أ�دا تأ�د من عدم مالمسة األ��

 ضغط. 

ج 
�
طة للتأ�د من أن الحذاء ل�س ض�قا � �عد ت�ب�ت األ�� . استخدم االخت�ار اإلص�ع��

�
 جدا

�
 أو فضفاضا

�
دا

) "حذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فتHEELIFT (®ُمخصٌص لم��ض واحد فقط -  � محدود متعدد االستخدامات. وهو جهاز ط��

ات تحذير ال .3
 ) "جب أن يتم إجراء جميع عمل�ات التخص�ص الخاصة �حذاء "ه�ل�فت�HEELIFT(®   بواسطة مقدم الرعا�ة الصح�ة

، �مكن  
�
فقط. إذا لم يتم تخص�ص الحذاء �ش�ل مناسب لتف��ــــغ منطقة معرضة للخطر أو منطقة بها ج�ح موجود مس�قا

 .
�
وري ع� الجلد مما يؤدي إ� ظهور قرحة ضغط أو تفاقم الج�ح الموجود مس�قا  أن �حدث ضغط غ�� ��

  حذاء �
) إال لدى األشخاص الذين يتمتعون  HEELIFT® Glide"ه�ل�فت غال�د" ( �جب أال �ستخدم الحزام األما�� ��

 أو قوة احت�اك 
�
� سالمة الجلد �مكن أن �س�ب ضغطا

� من ضعف ��
�سالمة جلد ج�دة. إذا تم استخدامه ع� شخص �عا��

 ستخدام. شد�دة ع� الجلد السف�� مما يؤدي إ� حدوث قرحة ضغط. ير�� طلب رأي مقدم الرعا�ة الصح�ة ق�ل اال 

  جب أال تتحرك الساق� 
�
داخل الحذاء. إذا تحركت الساق داخل الحذاء، فلم يتم وضع الحذاء �ش�ل مناسب و�مكن أن  أ�دا

� يتعرض لها الجلد من الحذاء. 
 ي�س�ب ب�صا�ة الجلد من قوى االحت�اك والقص ال��

 اإلضاف�ة ال �لمس الجلد  رغوةتأ�د من أن الجانب الالصق من وسادة ال 
�
لتجنب أي تفاعل من المادة الالصقة ع�   أ�دا

 الجلد، أو أي حل وسط للجلد من المادة الالصقة. 

  وضع أناب�ب 
�
 �عنا�ة �� األخدود المدمج �� الحذاء �ح�ث ال �المس الجلد   SCD�جب دائما

�
، لتجنب إصا�ة الجلد من  أ�دا

األنبوب. 

�ا�ات استخدام "ه�ل�فت �الس�ك"  .1
ْ

و"ه�ل�فت غال�د   )HEELIFT® Glide"ه�ل�فت غال�د" ( ) و HEELIFT® Classic( ِاْسِتط

ا" ( ) HEELIFT® Traction Boots(   "ه�ل�فت" وأحذ�ة الت�ب�ت من ) HEELIFT® Glide Ultraآل��

ARABIC



  .أي أناب�ب داخل فتحات الته��ة الخاصة �الحذاء.   ال تضعفتحات الته��ة مخصصة لتدو�ر الهواء داخل الحذاء 

 ) "ّم ب�زالة حذاء "ه�ل�فت
ُ
 لمعاي�� العنا�ة، ق

�
ساعات للتأ�د من عدم حدوث أي   8®) وافحص الجلد �ل HEELIFTوفقا

ر للجلد.  �� 

 ) "أوقف استخدام حذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فتHEELIFT  حال تعرض الجلد للخطر أو �
�

� من أي ألم، أو �
®) إذا كنت تعا��

، أو أي مش�لة أخرى أثناء ارتداء   ات أخرى �� لون الجلد، أو تورم غ�� طب��� أص�ب الجلد، أو حصل أي احمرار أو تغ��

حصول ع� الرعا�ة  الحذاء، واتصل �مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك ع� الفور أو اذهب إ� أقرب غرفة الطوارئ لل

 الطب�ة والعنا�ة الفور�ة. 

الب�انات التقن�ة  .4

محت��ات العبوة 

 ) "حذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فتHEELIFT (® 

  (جب أن �قوم بتطب�قها مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك فقط�) وسادة رغوة إضاف�ة للتخص�ص االخت�اري للحذاء

 تعل�مات االستخدام 

  مضادة للدوران (اخت�ا �  ر�ة) أساف��

o ) "ا � مضاد للدوران HEELIFT® Ultra�شتمل طرازات "ه�ل�فت آل�� ) ع� إسف��

 ��لة األحجام: مح�ط ال

   : بوصات) 10-6سم ( 25-15صغ��

   : بوصة)  15-10سم ( 38-25ق�ا��

   : بوصة)   23-15سم ( 58-38كب��

ال�اطن 

  ناعم 

   ج�دة ول�س لديهم أمراض مصاح�ة) ملتف (�جب استخدامه فقط من ق�ل األشخاص الذين يتمتعون �سالمة جلد

 "ا" (آ  ) (م�طن ب�طانة طاردة للماء �ستخدم لت��ف الجروح)Ultraل��

تعل�مات االستخدام  .5
ق�ل االخت�ار واالستخدام. ®) HEELIFTراجع المحاذير والتحذيرات المتعلقة �ـ "ه�ل�فت" ( مالحظة: 

حدد الحجم المناسب  )1

a(  .ّم �ق�اس مح�ط ال��لة
ُ
 ق

b(  ار�ط) "ق�اس مح�ط ال��لة والق�اس المناسب لحذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فت � الق�اسات وحدد   جدول) ع�  HEELIFTب��

الق�اس المناسب. 

طة.  )2  افتح الحذاء �فك األ��

 للتخص�ص االخت�اري.   )3
�
(مالحظة: �جب إجراء التخص�ص بواسطة مقدم الرعا�ة  ضع وسادة رغوة إضاف�ة جان�ا

الصح�ة الخاص �ك فقط) 

 ضّع القدم داخل الحذاء.  )4

a(  .طة وافتح الحذاء ّم �فك األ��
ُ
ق



b(   
�
� من ال�عب معلقا

ضع الطرف السف�� �� الحذاء مع وضع الرجل ع� وسادة االرتفاع الثابتة و�ح�ث �كون الجزء الخل��

خراج وسادة االرتفاع الثابتة فوق فتحة ال�عب �ح�ث ال �كون هناك ضغط ع� ال�عب. 

أحزمة اإلغالق.  ث��تقم ب�  )5

a(  :ت�ب�ت �ل حزام 

i(  الحلقة ذاتاسحب �ل حزام فوق الوسادة الرغ��ة للحذاء فوق الساق وقم ب�دخاله من خالل  ) الش�لD  الخاصة �ه (

 ثم ار�ط حزام الف�ل�رو مرة أخرى ع� نفسه. 

ii(  .ا�دأ �الحزام العلوي وتابع لألسفل مع �ل حزام

iii(   جب أال تالمس األحزمة الجلد� .
�
أ�دا

iv(  .
�
�ط الف�ل�رو مكشوفا تأ�د من أن �ل حزام مث�ت ع� نفسه مرة أخرى ب�غالق الف�ل�رو �ح�ث ال �كون ��

b(  استخدم �  أو    اخت�ار اإلص�ع��
�
 جدا

�
للتحقق للتأ�د من أن �ل حزام مث�ت �ش�ل مناسب للتأ�د من أن الحذاء ل�س ض�قا

 وال �المس الجلد. 
�
 جدا

�
ل�س فضفاضا

c(  من خالل: تحقق للتأ�د من تف��ــــغ ا 
�
ل�عب تماما

i(  .من ال�عب �
 وعدم وجود ضغط ع� الجزء الخل��

�
ارفع الرجل وانظر إ� فتحة ال�عب لضمان تف��ــــغ ال�عب تماما

ii(   �
 وعدم وجود ضغط ع� الجزء الخل��

�
ضع ال�د من خالل فتحة ال�عب وامسك ال�عب لضمان تف��ــــغ ال�عب تماما

من ال�عب. 

iii(   جب أال تالمس األحزمة الجلد� 
�
. أ�دا

iv(  .
�
�ط الف�ل�رو مكشوفا تأ�د من أن �ل حزام مث�ت ع� نفسه مرة أخرى ب�غالق الف�ل�رو و�ح�ث ال �كون ��

(مالحظة: �جب استخدام الحزام األما�� فقط ع� النحو المو� �ه من ق�ل مقدم الرعا�ة  استخدام الحزام األما��  )6

 الصح�ة الخاص �ك.) 

a(  يتوفر  ) "حذاء "غال�د �
� فقط ��

ا" ( Glideحزام مقدمة القدم اإلضا�� ) و"أي إف أو"  Glide Ultra) و"غال�د آل��

)AFO) "ا ه�ل�فت ®). AFO Ultra HEELIFT) و "إي أف أو آل��

b(  .جب استخدام الحزام األما�� فقط لدى األشخاص الذين يتمتعون �سالمة جلد ج�دة�

c(  حالة عدم استخدام الحزام �
�ط خالل  �� �ط حول الجانب السف�� من الحذاء، واسحب ال�� : قم �لف ال�� األما��

�ط ف�ل�رو بنفسه. Dالحلقة ذات الش�ل (  )، وقم ب�ث��ت ��

d(  ��قم ب�ث��ت الحزام األما : � حالة استخدام الحزام األما��
�� 

i(  ط فوق الجزء العلوي من الجزء األما�� من الحذاء وقم ب�دخاله من خالل ا� )  Dلحلقة ذات الش�ل (اسحب ال��

 الخاصة �ه وث�ته ف�ل�رو بنفسه. 

ii(   ط األما�� الجلد�  �جب أال �المس ال��
�
. أ�دا

iii(  .
�
�ط الف�ل�رو مكشوفا تأ�د من أن �ل حزام مث�ت ع� نفسه مرة أخرى ب�غالق الف�ل�رو �ح�ث ال �كون ��

e(  استخدم �  أو    اخت�ار اإلص�ع��
�
 جدا

�
للتحقق للتأ�د من أن �ل حزام مث�ت �ش�ل مناسب للتأ�د من أن الحذاء ل�س ض�قا

 وال �المس الجلد. 
�
 جدا

�
ل�س فضفاضا

التخص�ص  .6

®) لتف��ــــغ المناطق األخرى المعرضة للخطر �اإلضافة إ� الجزء  HEELIFT�مكن تخص�ص حذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فت" (

� من ال�عب إذا لزم األ 
 مر. الخل��

مالحظة: �جب إجراء التخص�ص بواسطة مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك فقط. 



قاء ال�عب، وتد��  
�
التخص�ص االخت�اري: الحت�اجات الم��ض الف��دة و�مكن استخدامه لتف��ــــغ وتر العرقوب، واْسِتل

 : SCDالقدم، ودوران الورك و�أو القدم، وأناب�ب 

� حالة استخدام أمالحظة: 
�

ا" (�  HEELIFT® Ultraحذ�ة "ه�ل�فت آل��
ً
)، اسحب غطاء االرتفاع القا�ل لإلزالة أو�

وتر العرقوب  .1

a.  قم �قطع ش�لV  ع� ش�ل حرف 
�
 أو قطعا

�
مقلوب �ما هو محدد من ق�ل مقدم الرعا�ة الصح�ة   Uمقل��ا

الخاص �ك �� الجزء السف�� من وسادة االرتفاع الثابتة لتف��ــــغ وتر العرقوب �ش�ل مناسب. 

 ال�عب (عظام ال�احل)  .2
a.   �قم �عمل قطع مائل أو قطع عصا هو�� مقل��ة �ما هو محدد من ق�ل مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك ع

 مع القطع لألسفل ع�� الجزء السف�� من وسادة  جانب وسادة االرت
ً
ة  من نقطة فوق عظم ال�احل م�ا��

�
فاع �دءا

 االرتفاع الثابتة ح�� يتم تف��ــــغ عظم ال�احل �ال�امل. 

b.   إذا �ان هناك حاجة إ� م��د من التف��ــــغ ع� النحو الذي �حددە مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك، فضع وسادة

� األخ
�

دود ع� جانب عظم ال�احل الذي �حتاج إ� تف��ــــغ مع وضع أسفل الوسادة فوق عظم  الرغوة اإلضاف�ة �

ة وقطع الجزء العلوي من وسادة الرغوة اإلضاف�ة مع الجزء العلوي من الحذاء. قم ب�ث��ت وسادة   ال�احل م�ا��

� األخدود عن ط��ق تقش�� الد 
عامة الالصقة  الرغوة اإلضاف�ة ع� جانب الحذاء �مجرد وضعها �ش�ل مناسب ��

 من وسادة الرغوة اإلضاف�ة. تأ�د من أن الجانب الالصق ال �المس الجلد  
�
. أ�دا

تد�� القدم .3

a.  .فيها القوس �ال�عب �
� �لت��

ّم �ق�اس وسادة الرغوة اإلضاف�ة من طرف أصابع القدم إ� المنطقة ال��
ُ
ق

b. � فيها القوس �
� �لت��

� المنطقة ال��
ّم �قص وسادة الرغوة اإلضاف�ة ��

ُ
ال�عب واشطف الحافة. ق

c.  .ق�� الدعامة الالصقة من وسادة الرغوة اإلضاف�ة

d.   �
� �لت��

 أسفل قدم الم��ض �ح�ث تكون الحافة المشطوفة أسفل المنطقة ال��
�
ضّع وسادة الرغوة اإلضاف�ة عمود�ا

الجلد   فيها القوس �ال�عب، و�كون الجانب الالصق من الضمادة مقا�ل الجزء السف�� من الحذاء ح�� ال �لمس 

 (تأ�د من أن المادة الالصقة ال تلمس الجلد 
�
). أ�دا

دوران الورك و�أو القدم .4
a.  .انظر التعل�مات المرفقة مع الوتد. استخدم الوتد االخت�اري المضاد للدوران لمنع دوران الورك و�أو القدم 
b.  ��المضاد للدوران المرونة الالزمة إل�قاف الدوران لدى المر�� غ � �  �منحك اإلسف�� القادر�ن ع� الحركة. ُيرفق إسف��

� الحذاء و�منع الدوران.  سهل التطبيق وقا�ل إلعادة االستخدام ع� جان��
c.  . � والداخ�� � الدوران الخار��

� حال��
�عمل ��

SCDأناب�ب وضع  .5

a.  ضع أنبوبSCD   وسادة االرتفاع وجانب الجذاء � � الحذاء ع� طول جانب الحذاء، ب��
� األخدود المدمج ��

��

) المرفقة. �سمح لألنبوب �التمدد �ش�ل مسطح Dللجانب الذي �حتوي ع� الحلقات ذات ش�ل ( المقا�ل

 والخروج من الحذاء دون لمس الجلد. 

b.  وضع أناب�ب 
�
 �عنا�ة �� األخدود المدمج �� الحذاء، �ح�ث ال تلمس الجلد  SCD�جب دائما

�
لتجنب إصا�ة  أ�دا

الجلد من األنبوب. 

c.  .الحذاء.   ال تضعفتحات الته��ة مخصصة لتدو�ر الهواء داخل الحذاء �
أي أناب�ب داخل فتحات الته��ة ��



تعل�مات التنظ�ف  .7

، �مكن أن يؤدي تحذير:  � نظف أو عقم �استخدام منظف لط�ف غ�� مب�ض أو مطهر غ�� مب�ض. �ما هو الحال مع أي جهاز ط��

) نو��  ® HEELIFT). للحفاظ ع� سالمة "ه�ل�فت" (®HEELIFTمادة حذاء التف��ــــغ من "ه�ل�فت" (الت�ي�ض إ� تحط�م سالمة  

 �التطه�� أو غسل ال�دين. 

  :للتعق�م

o  .استخدم مناد�ل أو �خاخ مطهر غ�� مب�ض

  :للغسل ال�دوي

o  .اغسل �الماء الدا�� مع منظف معتدل غ�� مب�ض

  : للغسل والتجف�ف اآل��

o ّم ب�ث��ت جميع األحزم
ُ
ة. ق

o ) "ّم ب�زالة جهاز الت�ب�ت عند استخدام حذاء الت�ب�ت من "ه�ل�فت
ُ
®). HEELIFTق

o ) "ضعه �� ك�س ش��� من خلص �عالمة "ه�ل�فتHEELIFT  التجار�ة أو ك�س غس�ل ش��� عادي أو غطاء (®
وسادة. 

o  ) � � الغسالة �ماء دا��
�استخدام منظف معتدل غ��  درجة فهرنها�ت) دورة لط�فة    140درجة مئ��ة�   60ُ�غسل ��

مب�ض. 
o  .يتم ض�ط آلة التجف�ف ع� درجة حرارة منخفضة

  للتعق�م

o  وتوكول . المع�اريابِق األحزمة مث�تة �ش�ل غ�� مح�م وعقمها �استخدام األوتو�الف �ال�خار �استخدام ال��

o ) "اترك حذاء "ه�ل�فتHEELIFT ق�ل إعادة تطبيق 
�
د و�جف تماما  الجهاز. ®) ح�� ي��

WHS-IFU-HL04152021-V-B


