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Instrucțiuni de utilizare (N.B.: Examinați avertismentele și atenționările cu privire la dispozitivul HEELIFT® înainte de alegere și utilizare.)

1. Determinarea mărimii corecte.

• Măsurați circumferința gambei.
• Corelați circumferința gambei cu mărimea corespunzătoare a cizmei HEELIFT din tabelul de mărimi

pentru a determina mărirea corectă.
• Deschideți cizma desfăcând curelele.
• Puneți de-o parte buretele suplimentar pentru personalizare opțională. (N.B.: Personalizarea trebuie

să fie efectuată doar de către furnizorul de servicii medicale.)
• Introduceți piciorul în cizmă.
• Desfaceți curelele și deschideți cizma.
• Poziționați vârful piciorului în cizmă sprijinind piciorul distanțierul fix, cu partea posterioară a

călcâiului în afara distanțierului fix de la nivelul călcâiului, astfel încât să nu se exercite presiune
asupra călcâiului.

2. Fixarea curelelor de închidere.

• Fixați fiecare curea în parte:
• Trageți cureaua peste căptușeala de burete a cizmei, treceți-o prin inelul corespunzător, apoi aduceți-o

înapoi și fixați-o cu ajutorul scaiului.
• Începeți cu cureaua cea mai de sus și continuați cu fiecare curea în parte mergând în jos.
• Curelele nu trebuie niciodată să intre în contact cu pielea.
• Asigurați-vă că toate curelele sunt pliate înapoi și sunt fixate cu scaiul, astfel când acesta să nu rămână

expus.
• Efectuați testul cu două degete pentru a vă asigura că toate curelele sunt strânse corect, astfel încât

cizma să nu fie nici prea strânsă, nici prea largă și nici în contact cu pielea.

3. Asigurați-vă astfel de degajarea completă a călcâiului:

• Ridicați piciorul și asigurați-vă că călcâiul este complet degajat și nu se exercită presiuni pe partea din
spate a călcâiului.

• Introduceți mâna prin deschiderea de la călcâi și prindeți călcâiul în mână pentru a vă asigura că acesta
este complet degajat și nimic nu exercită presiune pe partea din spate a lui.

• Curelele nu trebuie niciodată să intre în contact cu pielea.

• Asigurați-vă că toate curelele sunt pliate înapoi și sunt fixate cu scaiul, astfel când acesta să nu rămână
expus.
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• Cizma HEELIFT® este un dispozitiv medical utilizat pentru prevenirea și tratarea ulcerelor de presiune.  Produsul trebuie 
să fie folosit doar sub îndrumarea furnizorului de servicii medicale.

• Cizmele de degajare HEELIFT® cu interiorul pot fi folosite doar pentru persoanele cu o bună integritate a pielii. În cazul în 
care sunt folosite pentru persoane cu integritate a pielii slabă, suprafața interioară cofrată poate duce la compromiterea 
pielii.

• Asigurați-vă că măsura cizmei HEELIFT® este cea corectă înainte de a le utiliza. Măsurați întotdeauna circumferința 
gambei și corelați măsura cu tabelul de mărimi pentru a determina mărimea corectă a ghetei HEELIFT®.

• N.B.: Este important să fie determinată mărimea corectă a cizmei HEELIFT® pentru fiecare persoană în parte, astfel încât 
cizma să nu fie prea mică (ceea ce ar putea duce la dezvoltarea de ulcere de presiune) sau prea mare (ceea ce ar putea 
crea forțe de forfecare și de frecare la nivelul pielii, ducând la dezvoltarea de ulcere de presiune).

• Poziționați curelele astfel încât să nu atingă pielea, pentru a evita crearea de forțe de presiune sau frecare la nivelul pielii, 
care ar putea duce la apariția unui ulcer de presiune.

• Folosiți testul cu 2 degete după închiderea curelelor pentru a vă asigura că cizma nu este prea strânsă sau prea largă.
• Cizma de degajare HEELIFT® este un dispozitiv medical pentru un singur pacient, cu utilizare multiplă.
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4 • Personalizarea cizmei HEELIFT® poate fi efectuată doar de către furnizorul de servicii medicale. Dacă cizma 
nu este personalizată corespunzător pentru a degaja corect zonele de risc sau leziunile preexistente, la nivelul 
pielii pot apărea presiuni excesive care duc la dezvoltarea de ulcere de presiune sau la agravarea leziunilor 
preexistente.

• Cureaua pentru laba piciorului a cizmei HEELIFT® Glide poate fi utilizată doar în cazul persoanelor cu o bună 
integritate a pielii. În cazul în care sunt utilizate pentru o persoană cu o slabă integritate a pielii, aceasta poate 
cauza presiuni sau forțe de forfecare și de frecare la nivelul pielii, ducând la dezvoltarea unui ulcer de 
presiune. Consultați-vă furnizorul de servicii medicale înainte de utilizare.

• Piciorul nu trebuie niciodată să se poată mișca în interiorul cizmei. Dacă piciorul de mișcă în interiorul cizmei, 
aceasta nu este montată corect și pot apărea leziuni la nivelul pielii datorate forțelor de forfecare și de frecare 
exercitate asupra pielii de către cizmă.

4. Utilizarea curelei pentru laba piciorului   (N.B.: Cureaua pentru laba piciorului trebuie să fie utilizată doar în conformitatea cu 
recomandările furnizorului de servicii medicale.)

• Cureaua suplimentară pentru laba piciorului este disponibilă doar pentru cizmele HEELIFT® Glide, Glide Ultra, AFO și 
AFO Ultra.

• Cureaua pentru laba piciorului poate fi folosită doar în cazul persoanelor cu o bună integritate a pielii.
• În cazul în care nu folosiți cureaua pentru laba piciorului: Înfășurați cureaua în jurul tălpii cizmei, treceți-o prin inelul de 

fixare și închideți scaiul.
• În cazul în care folosiți cureaua pentru laba piciorului: Fixarea curelei pentru laba piciorului
• Trageți cureaua peste partea de sus a porțiunii pentru laba piciorului a cizmei, apoi treceți-o prin inelul de ancorare 

corespunzător și închideți scaiul.
• Cureaua pentru laba piciorului nu trebuie niciodată să intre în contact direct cu pielea.
• Asigurați-vă că toate curelele sunt pliate înapoi și sunt fixate cu scaiul, astfel când acesta să nu rămână expus.
• Efectuați testul cu două degete pentru a confirma strângerea corectă a curelei, astfel încât cizma să nu fie nici prea 

strânsă, nici prea largă și nici în contact cu pielea.

Indicații de utilizare pentru cizmele de întindere HEELIFT® Classic, HEELIFT® Glide, HEELIFT® Glide 
Ultra și HEELIFT®

• Persoane imobilizate sau cu mobilitate limitată cu arii care prezintă riscul dezvoltării de ulcere de presiune la nivelul 
piciorului sau gleznei.

• Persoane imobilizate sau cu mobilitate limitată care prezintă ulcere de presiune preexistente la nivelul călcâiului și/sau 
gleznei.

• Persoane cu un scor Braden mai mic sau egal cu 18 (<18).

Atenționări

Atenție



• Asigurați-vă că partea adezivă a buretelui nu atinge niciodată pielea, pentru a evita reacții la nivelul pielii
datorate adezivului și compromiterea pielii din cauza adezivului.

• Tuburile dispozitivului de compresie secvențială (SCD) trebuie să fie poziționate cu grijă în interiorul
canalului interior al cizmei, astfel încât să nu atingă niciodată pielea, evitând compromiterea pielii de către
tuburi.

• Orificiile de ventilare au rolul de a asigura circulația aerului în interiorul cizmei. Evitați trecerea oricărui fel de
tuburi prin orificiile de ventilare ale cizmei.

• În conformitate cu standardele de îngrijire, îndepărtați cizma HEELIFT® și inspectați pielea o dată la 8 ore
pentru a vă asigura că nu a fost compromisă integritatea pielii.

• Întrerupeți utilizarea cizmei HEELIFT® dacă în timpul purtării cizmei se manifestă durere, compromiterea
pielii sau leziuni la nivelul pielii, înroșire sau alte schimbări de culoare a pielii sau orice alte probleme.
Contactați-vă imediat furnizorul de servicii medicale sau deplasați-vă la cea mai apropiată unitate de
urgență pentru a primi îngrijiri medicale.
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• Folosiți pana opțională anti-rotație pentru a preveni rotația șoldului și/sau piciorului. Consultați
instrucțiunile care însoțesc pana.

• Pana anti-rotație vă oferă flexibilitatea de care aveți nevoie pentru a bloca rotația în cazul pacienților
imobilizați. Pana reutilizabilă, ușor de aplicat, se atașează de-o parte sau de alta a cizmei și previne
rotația.

• Funcționează atât pentru rotație externă cât și internă.
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Personalizare (N.B.: Personalizarea trebuie să fie efectuată doar de către furnizorul de servicii medicale. În cazul în care folosiți cizme HEELIFT® Ultra, retrageți 
protecția detașabilă a distanțierului înainte de a începe.)
Cizma HEELIFT® poate fi personalizată pentru a degaja zone de risc altele decât partea din spate a călcâiului, acolo unde este necesar.

мΦ Tendonul lui Ahile. (see exhibit K.)
• Efectuați o tăietură în formă de V sau U răsturnat, după indicațiile furnizorului dvs. de servicii

medicale, în partea de jos a tamponului de distanțare fix, în scopul de a degaja corect tendon lui
Ahile.

нΦ Maleole (oasele gleznei) (see exhibit L.)
• Efectuați o tăietură oblică sau în formă de crosă de hochei, după indicațiile furnizorului dvs. de servicii

medicale, în partea laterală a distanțierului, de la un punct imediat deasupra osului gleznei până în partea
inferioară a tamponului de distanțare fix, astfel încât osul gleznei să fie complet degajat.

• Dacă este necesară degajare suplimentară, după indicațiile furnizorului de servicii medicale, poziționați
buretele suplimentar în canalul din partea laterală a osului gleznei care are nevoie de degajare, cu partea
inferioară a buretelui imediat deasupra osului gleznei, și retezați partea superioară a buretelui suplimentar
la nivelul părții superioare a cizmei. După poziționarea corectă, atașați buretele suplimentar de partea
laterală a cizmei îndepărtând folia de protecție a adezivului de pe buretele suplimentar. Asigurați-vă că
adezivul nu ajunge niciodată în contact direct cu pielea.

оΦ Picior balant (drop foot) ( see exhibit M.)
• Măsurați buretele suplimentar de la vârful degetelor până în zona în care podul piciorului se unește cu

călcâiul.
• Tăiați buretele suplimentar la nivelul zonei în care podul piciorului se unește cu călcâiul și teșiți muchia.
• Îndepărtați folia adezivului de pe bucata de burete.
• Poziționați buretele vertical sub piciorul pacientului cu muchia teșită sub zona în care podul piciorului se

unește cu călcâiul și cu fața adezivă înspre partea inferioară a cizmei, fără a atinge pielea (asigurați-vă că
adezivul nu vine deloc în contact cu pielea).

пΦ Rotația șoldului și/sau piciorului ( see exhibit N.)

5. Poziționarea tuburilor dispozitivului de compresie secvențială (SCD)
• Poziționați tuburile SCD în șanțul încorporat de-a lungul părții laterale a cizmei, între distanțier și

peretele lateral al cizmei din partea opusă celei cu inelele de ancorare pentru curele. Aceasta
permite tuburilor să rămână drepte și să iasă din cizmă fără a atinge pielea.

• Tubulatura SCD trebuie să fie poziționată cu grijă în interiorul canalului încorporat în cizmă, astfel
încât să nu atingă niciodată pielea, evitând compromiterea pielii de către tuburile respective.

• Orificiile de ventilare au rolul de a asigura circulația aerului în interiorul cizmei. Evitați trecerea
oricărui fel de tuburi prin orificiile de ventilare ale cizmei.
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Mărimi: Circumferința gambei
• Petite: 15-25 cm (6-10 inchi)
• Standard: 25-38 cm (10-15 inchi)
• Bariatric: 38-58 cm (15-23 inchi)

 Interior
• Neted
• Cofrat (poate fi folosit doar în cazul persoanelor cu o bună
integritate a pielii și fără comorbidități)
• Ultra (cu căptușeală hidrofobă pentru drenarea leziunilor)

A.

6 Date tehnice 
Conținutul pachetului

Instrucțiuni de curățare (Atenție: Curățați și dezinfectați utilizând detergent sau dezinfectant care nu conțin înălbitori. Ca pentru orice alt 
dispozitiv medical, înălbitorii pot compromite integritatea materialului din care este confecționată cizma HEELIFT®. Pentru a menține integritate dispozitivului 
HEELIFT®, recomandăm dezinfectarea sau spălarea manuală.)

1. Pentru dezinfectare:
• Folosiți un dezinfectat fără înălbitori, de aplicat cu tampon sau spray.

2. Pentru spălare manuală:
• Spălați în apă caldă folosind un detergent blând care nu conține înălbitori.

3. Pentru spălare și uscare în mașină:
• Fixați toate curelele.
• Înlăturați dispozitivul de întindere folosit împreună cu cizma HEELIFT®.
• Introduceți într-un săculeț HEELIFT®, într-un săculeț de spălare obișnuit sau într-o
față de pernă.

• Spălați cu mașina de spălat cu apă caldă (40˚C/105˚F), folosind un ciclu pentru rufe
delicate și un detergent blând fără înălbitori.

• Uscați în mașina de uscat la temperatură joasă.

• Cizmă de degajare HEELIFT®

• Burete suplimentar pentru personalizarea
opțională a cizmei (trebuie să fie efectuată 
doar de către furnizorul de servicii medicale)
• Instrucțiuni de utilizare
• Pene anti-rotație (opțional)

o Modelele HEELIFT® Ultra includ o
pană anti-rotație





 Consult Instructions for Use 

EN-English DE-German 

DA-Danish 

LT-Lithuanian 

PL-Poland 

SV-Swedish 

 NO-Norwegian 

RO-Romanian 

Heel Protector 
ES  Protector de talón 
DE  Fersenschutz 
DA Haelbeskytter 
FR Protecteur de talon 
IT Protezione del tallone 
LT Kulno gynėjas 
NL Hielbeschermer 
NO Haelbeskytter 
PL Ochraniacz pięty 
PT Protetor de calcanhar 
RO Protector pentru toc 
SV Hälskydd 
SK Chránič päty 
TR Cok koruyucu 

Suspension Boot 
ES Bota de suspension 
DE Aufhängungsstiefel 
DA Affjedring støvle 
FR Botte de suspension 
IT stivale di sospensione 
LT Pakabos bagažinė 
NL verende laars 
NO fjæring støvel 
PL bagażnik zawieszenia 
PT Bota de Suspensão 
RO Cizmă suspendată 
SV upphängnings stövel 
SK Zavesenie topánok 
TR süspansiyonlu çizme 
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FR-French NL-Dutch 

PT-Portuguese SK-Slovak 

IT-Italian

TR-Turkish
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ES-Spanish SL-Slovenian

TL -Tagalog PT-Portuguess Brazil
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ES Uso múltiple de un solo paciente 
DE Mehrfachverwendung bei einem Patienten 
DK Enkelt patient flere gange 
FR Patient unique à usage multiple 
IT Uso multiplo del paziente singolo 
LT Daugkartinis naudojimas vienam pacientui 
NL Meervoudig gebruik bij één patiënt 
NO Enkeltpasient flere ganger 
PL Pojedynczy pacjent wielokrotnie 
PT Uso múltiplo de paciente único 
RO Utilizare multiplă a unui singur pacient 
SE Enda patient flera gånger 
SK Viacnásobné použitie pre jedného pacienta 
TR Tek Hasta Çoklu Kullanım 

ES Consultar instrucciones de uso 
DE Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung lesen 
DK Se brugsanvisningen 
FR Consulter les instructions d'utilisation 
IT Consultare le istruzioni per l'uso 
LT Pasikonsultuokite naudoti naudojimą instrukcijas 
NL Raadpleeg de instructies voor gebruik 
NO Kontakt instruksjonene for bruk 
PL Skonsultuj się z instrukcjami do użycia 
PT Consulte as instruções de uso 
RO Consultați instrucțiunile de utilizare 
SE Konsultera bruksanvisningen 
SK Konzultujte pokyny na použitie 
TR Kullanım için talimatlara danışın 

ES Dispositivo médico 
DE Medizinisches Gerät     Medizinprodukt 
DK Medicinsk udstyr 
FR Dispositif médical 
IT Dispositivo medico 
LT Medicininis prietaisas 
NL Medisch apparat 
NO Medisinsk enhet 
PL Urządzenie medyczne 
PT Aparelho medico 
RO Aparat medical 
SE Medicinsk utrustning 
SK Zdravotnícke zariadenie  zdravotnícky prístroj 
TR Tıbbi cihaz 

ES Sin látex 
DE Latexfrei 
DK Latex fri 
FR Sans latex 
IT Senza latex 
LT Be latekso 
NL Latex vrij 
NO Uten latex 
PL Bez lateksu 
PT Látex grátis 
RO Fără latex 
SE Latex fri 
SK Bez latexu 
TR Lateks içermez 

ES Identificador de dispositivo único 
DE Eindeutige Gerätekennung 
DK Unikt enheds Identifikator 
FR Identifiant unique de l'appareil 
IT Identificatore univoco del dispositivo 
LT Unikalus įrenginio identifikatorius 
NL Unieke apparaatindicator 
NO Unik enhetsidentifikator 
PL Unikalny identyfikator urządzenia 
PT Identificador Único de Dispositivo 
RO Identificator unic de dispozitiv 
SE Unik enhetsidentifierare 
SK Jedinečný identifikátor zariadenia 
TR Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı 

ES Manténgase seco y alejado de la luz solar directa 
DE Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 
DK Hold dig tør og væk fra direkte sollys 
FR Garder sèche et loin de la lumière directe du soleil 
IT Mantieniti asciutto e lontano dalla luce solare diretta 
LT Laikykite sausas ir toli nuo tiesioginių saulės spindulių 
NL Droog en uit de buurt van direct zonlicht houden 
NO Hold deg tørr og vekk fra direkte sollys 
PL Przechowywać w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła 

słonecznego 
PT Mantenha-se seco e longe da luz solar direta 
RO Păstrați uscarea și departe de lumina directă a soarelui 
SE Håll torr och bort från direkt solljus 
SK Uchovávajte v suchu a mimo dosahu priameho slnečného svetla 
TR Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak durun 

Single Patient - Multiple Use

Consult Instructions for Use

Medical Device

Latex-Free

Unique Device Indicator

Keep Dry and Away from Direct Sunlight
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