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VACOped fits
better thanks

to VACO12 
Technology.

vaco12.com

Jalka- ja 
nilkkavammojen 
kokonaishoito 

VACOpedin 
Edut

● Yksi tuote
useita käyttötar-
koituksia

● Kliinisesti
todistetut tulokset

● Korvaa avolastan,

Tilaustiedot
Tuotteet ja käyttötarkoitukset
● VACOped Vakiokäytäntö jalan ja nilkan murtumahoidoissa kuin        

myös akillesjänneruptuuroissa
●  VACOpedes

VACOped splint 

  Lyhyt varsi, parempi liikkuvuus; metatarsaalimurtumien 
    hoidossa ja jalkaterän leikkauksissa 
   Splintti ja avolasta vuodepotilailla.

Koot
Jokaista mallia on 3 kokoa, sopii kumpaankin jalkaan.

Small Medium Large 
EUR 35 – 39 39 – 44 44 – 50 
UK 2 ½ – 6 6 – 9 ½ 9 ½ – 15 
US (M) 2 ½ – 5 ½ 5 – 10 ½ 10 – 16 ½ 
US (W) 4 ½ – 8 7 ½ – 13 12 ½ – 15

Tietoja
OPED asiantuntijat kertovat ja esittelevät mielellään  VACOpedin 
etuja. Lisätietoja saat kotisivuiltamme: www.vacoped.com 

OPED saa sinut liikkeelle
Me OPEDilaiset olemme asiantuntijoita lääketieteellisessä 
teknologiassa. Kehitämme kaikki ortopediset 
kuntoutustuotteemme tiloissamme ja valmistamme ne Saksassa  
Tavoitteemme: Liikkuva potilas. www.oped.de

kipsin ja walkerin

Germany/international: 
OPED GmbH
Medizinpark 1 
83626 Valley/Oberlaindern 
Fon +49 (0) 80 24/60 81 8-210 
Fax +49 (0) 80 24/60 81 8-299 
mail@oped.de 
www.oped.de 

Suomi
Turun Tukikohta Oy
Puutarhakatu 17
20100 TURKU
Puh 020 7619030
info@turuntukikohta.fi 
www.turuntukikohta.fi

www.vacoped.com

VACOped toimittajanne Suomessa Turun Tukikohta Oy
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Uusinta tekniikka
ortopediassa ja 
traumoissa
VACOped on modernein ja tehokas 
hoitomuoto jalan ja nilkan vammoissa. 
Useat kliiniset tutkimukset ovat 
osoittaneet erinomaisia tuloksia  
VACOpedin saaneilla potilailla, 
merkittävästi 
lyhentynyt  
toipumisaika  
on vain yksi  
VACOpedin
tarjoamista 
eduista.

www.vacoped.com

Integroitu ja 
kokonaisvaltainen  
hoitovaihtoehto 
VACOpedillä on useita etuja jotka 
puuttuvat muilta jalan ja nilkan 
hoitovaihtoehdoilta: 

● Hygieeninen ja miellyttävä

Indikaatioiden/
sovellusten 
laajuus
Voidaan käyttää useissa 
indikaatioissa, kuten 

● Nilkkamurtumat

● Metatarsaalimurtumat

● Akillesjänneruptuurat

● Kantaluun murtumat

● Proteesi

● Kliiniset tutkimukset todistavat
nopeampaa tervehtymistä

● Perinteisiä hoitoja
kustannustehokkaampi

● Helppo poistaa ja asentaa uudelleen

● Artrodeesi

Irrotettava vuori 
voidaan vaihtaa 
ja pestä.

Osapainekontrolli: 

Sulkijat: Valinnaiset  
sinetit voivat estää 
ortoosin epätoivotun 
poiston.

Vahva, korkea 
runko antaa 
erinomaisen 
tukevuuden.

VACOped voidaan 
säätää kulmaan, 
joka sopii mihin 
tahansa vamman 
tai tiettyyn 
paranemisproses-
sin vaiheeseen.

Signature 
tyhjiöelementti ja 
pehmytvuori:  sallii 
optimaalisen 
mukavuuden ja 
tuen.
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Terapia-
konseptimme
OPED on sitoutunut tarjoamaan 
parhainta hoitoa potilaille. 
Suoraan kirurgien kanssa 
työskennellen voimme tarjota 
potilaille räätälöityjä ja 
joustavia hoito-ohjelmia, kuin 
myös kaikkea lisätietoa mitä he 
haluavat. Rohkaisemalla 
potilasta ottamaan aktiivinen 
rooli kuntoutusprosessissaan, 
pyrimme antamaan heille 
itseluottamuksen, jota he 
tarvitsevat päästäkseen  
nopeasti takaisin jaloilleen.




