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Przeznaczenie.
Model stopy zastępuje ludzką stopę z różnymi jej defektami.
Służy do praktycznych ćwiczeń zarówno na zajęciach szkolnych jak i w podologicznych
ośrodkach szkoleniowych. Model jest również wykorzystywany w gabinetach
podologicznych jako model demonstracyjny. Jest idealny do objaśnień pacjentom
wszelkich wad na ich stopach.

Charakterystyka.
•

Stopa ludzkiego kształtu wykonana jest z mocnego, twardego, a zarazem
elastycznego tworzywa żelowo-woskowego, przypominającego w swej
konsystencji mięśnie i naturalną tkankę skórną. Używając np. ostrza skalpela ma
się wrażenie jakby ścinało się skórę stopy.

•

Na modelu stopy widać m.in. Hallux Valgus, pięta Haglunda, deformację palców
i przodostopia, wklęsłość stopy.

•

Idealnie sprawdza się na zajęciach szkolnych i kursach podologicznych.

•

Model jest gotowy do użycia od zaraz. Oznacza to, że po rozpakowaniu można go
np. nakręcić na imadło, ustawić według potrzeb i ćwiczyć techniki skalpela,
dłutowania, protetykę, albo zakładanie ortez, opatrunków i odciążeń.
•

Do modelu dołączony jest mały kawałek masy żelowo-

woskowej Revo Gel Platte
(4 x 4 cm), który pozwala na uzupełnienie pierwszych
ubytków podczas ćwiczeń.
•

Model stopy można mocować za pomocą specjalnego

imadła do stolika, który opcjonalnie można kupić w
naszym sklepie.
•

Model stopy może być również eksponatem w

gabinecie podologicznym lub ortopedycznym, na którym
wyjaśnia się pacjentom ich dolegliwości i sposoby ich
usuwania.
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Typ dla techniki skalpela:
•

Model stopy najlepiej nakręcić na imadło i ustawić według potrzeb.

•

Rozpocząć naukę ścinania stopy w dowolnym miejscu na modelu.

•

Ubytki uzupełnić masą żelowowoskową Revo Gel. Wystarczy odciąć
kawałek tej masy i trzymając np. pęsetą
rozgrzać do momentu topnienia i
przykleić do brakującej części stopy.
Masa stygnie raczej wolno i po zaledwie
1 minucie można ją formować na
modelu stopy.

•

Można również nałożyć dowolną warstwę masy na model stopy tworząc imitację
zgrubiałej skóry, modzela itd. Zgrzewając masę z modelem powstanie zgrubienie
do usunięcia czyli do ćwiczeń.

•

Innym sposobem na wykorzystanie modelu stopy do techniki skalpela, a także do
techniki dłutowania jest zanurzenie go w ciepłej parafinie. Wystarczy kilka razy
zanurzyć np. przodostopie albo piętę modelu w rozgrzanej parafinie by warstwa
zrobiła się grubsza i przypominała skórę. Taką warstwę można ścinać ostrzem
skalpela albo dłutem podologicznym ćwicząc wybraną technikę.

Typ dla techniki dłutowania:
•

Model stopy trafia na imadło.

•

Podobnie jak w pierwszym przypadku ubytki po dłutowaniu (wyżlobieniu dołka)
można uzupełniać masą Revo Gel.

•

Aby ograniczyć głębokie żłobienie w modelu stopy producent proponuje
utwardzenie wyżłobionej dziury za pomocą cienkiej warstwy akrylu albo
Nagelmasse. Po wyschnięciu jednej z tych mas zalewa się otwór ciekłą (rozgrzaną)
masą Revo Gel. Pozwala to podczas kolejnych ćwiczeń dłutem na wyczucie miejsca
(twardej krawędzi), które nie powinno być dalej podrażnione.
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Typ dla protetyki paznokci stóp:
W celu ćwiczeń technik protetycznych producent zaleca izolację palca zanim naklei się na
niego specjalne masy akrylowe lub żelowe. Ułatwia to czyszczenie i zdejmowanie
sztucznych paznokci z palców modela stopy.

Typ dla ćwiczących zakładanie klamer ortonyksyjnych:
Po nałożeniu / przyklejeniu sztucznego paznokcia (najlepiej metoda Eckle i Greppmayr)
można ćwiczyć zakładanie klamer ortonyksyjnych.
Typ do wykonywania ortoz indywidualnych:
Wystarczy dobrze wymieszać masy silikonowe RUCK® (w zależności od potrzeb) Strong
(mocna), Soft (średnia) i Super-Soft (miękka) i uformować odpowiednie odciążenie na
przodostopie czy między palce modelu stopy. Potem następuje obróbka mechaniczna
mas silikonowych.
Producent:
ERKODENT zaświadcza, że model stopy wykonany jest z materiałów nieszkodliwych dla
zdrowia oraz że jest produktem bezpiecznym. Został wykonany i dopuszczony do obrotu
zgodnie z dyrektywami i przepisami UE.
Przeciwwskazania do stosowania modelu stopy:
Model trzymać z daleka od małych dzieci.
Ćwiczenia na modelu stopy nie powinny wykonywać osoby chore / upośledzone
ruchowo i psychicznie.
Należy używać zgodnie z powyższą instrukcją.
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