
Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite Heelboot 
 
Bruksområde 

StimuLITE Heelboot er en hæl og malleol 

beskyttelse produsert for å forebygge og behandle 

trykksår og smerter rundt foten. Hvis du opplever 

ubehag ved bruk av produkten, avbryt bruken og ta 

kontakt med lege eller terapeut. 

Bruksanvisning 

Din StimuLITE Heelboot kommer i ett stykke. Ta av 

emballasjen, åpne borrelås og sett produkten runt 

foten. Juster ved behov.  

Anvendelsesinstruksjon 

Kan brukes døgnet rundt i en liggende eller 

sittende stilling. Produktet er ikke ment å bli brukt 

som utendørs sko, men det er ok å ta noen skritt 

innendørs. Anti-slip materiale under foten for å 

forebygge risikoen for å falle hvis du gå, for 

eksempel fra sengen til toalettet. Vask regelmessig 

for å holde den frisk. Selges enkeltvis eller i par 

Vaskeinstruksjoner 

Stimulite Heelboot kan vaskes i vanlig maskin 60 

grader og tørketromles. Ved sterkere tilsmussing 

tåler hælbeskyttelsen 85 grader i 10 minutter. 

Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel. 

Tåler desinfeksjon av typen Virkon. Sprut da på 

madrassekjernen, alternativt legg hele 

madrassekjernen i et kar i 10 minutter med 

fortynnet løsning. Skyll etter med vann. 

 

Rekondisjonering / Klargøring for lager 

Overflatedesinfeksjon (type Virkon) kan brukes for 

å ta bort uønskede bakterier. Legg produkten i et 

kar i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, 

leveres det inn til plastresirkulering.  

Flammesikkerhet 
Overtrekket og tryckavlastande materialet i 
Stimulite Heelboot oppfyller brannstandard EN 
597-1, EN 597-2. Beskyttelsens polstermaterial er 
behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. 
Samtlige StimuLITE-produkter er branntestet og 
godkjente i henhold til ISO 7176-16 og SS-EN 1021-
1 og SS-EN 1021-2. 
 

 

 

Garanti 

Alle StimuLITE-produkter er CE-merket og har 2 

(to) års garanti. Garantien inkluderer skader som er 

avhengig av produksjon eller materialfeil. 

Garantien dekker ikke normal håndtering og 

slitasjeskader, eller skader som har oppstått i 

forbindelse med vasking eller tørking hvis vaskeråd 

ikke har blitt fulgt. 

Tekniske data 

Materiale: 

Fyllmaterialer: 100% Termoplastisk Polyuretan TPU 

i bikubestruktur. Naturligt antibakteriell, 

absorberer ikke lukt etter vask. Egnet til bruk for 

allergikere 

Ytre foring: Cordura polyester 

 Small Medium Large 

Artikkelnr stykk HEEL-S HEEL-M HEEL-L 

Artikkelnr par HEEL-SP HEEL-MP HEEL-LP 

Vekt, stykk 200 g 350 g 500 g 

Høyde 27 cm 33 cm 36 cm 

Skostørrelse 35-41 35-45 40-48 

Omkrets forfot 20-32 cm 25-38 cm 30-38 cm 

Omkrets kalf > 40 cm 40-45 cm 45-50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykke til med ditt StimuLITE-produkt! 

Göran & Brigitte Sjödén 

 
Göran Sjödéns Rehabshop Norge AS 

Postboks 157 1378 Nesbru 
Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru 

Tlf. 48 50 32 97 
www.rehabshop.com, goran@rehabshop.com 

 


