
AllRound Shoe®  
Gesloten verbandschoen
Van post-OP tot wondverzorging is deze »Allrounder« een uitgebreide verbandschoen,  
een ontlastende schoen en een revalidatie schoen. Het alles-in-één ontwerp zorgt voor  
optimaal comfort en gebruiksgemak. 

Gesloten voorzijde van ademende stof – vrij van naden met  
een brede toegang voor eenvoudig gebruik.

Door de unieke sandwich-technologie is de zool geribbeld  
en stabiel maar toch zacht en slipvast. 
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  NIEUW!



De perfecte schoen na een operatie of bij 
andere wonden aan de voet. 

Mobiliteit is leven – vanaf het begin heeft Darco de focus om de kwa-
liteit van leven voor patiënten te verbeteren. Wij ontwikkelen al meer 
dan 30 jaar orthopedische oplossingen om de voeten te beschermen. 
De »Allrounder« is een nieuwe, slimme, brede oplossing. Gevoelige 
voeten hebben bescherming nodig en eisen passende zorg. 

Patiënten met lange termijn aandoeningen zoals het diabetische  
voet syndroom of reumatoïde artritis hebben speciale behoeften.  
Bij deze patiënten kunnen complicaties optreden zoals zwelling  
van voeten of zelfs voet misvormingen. De AllRound Shoe® is een  
verbandschoen met functies die er het meest toe doen.

Lichtgewicht en ademend bovendeel

Stijve schacht met lange zool

Lichtgrijze EVA-zool: zeer stabiel (55 Shore° A)

Donkergrijze EVA-zool: antislip en  
schokabsorberend (45 Shore ° A)
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INDICATIES
> Postoperatieve zorg
> Wondverzorging
> Artritis
> Diabetische voet

DOEL
>  Zool zorgt voor eenvoudigere mobiliteit zonder de stabiliteit  

in gevaar te brengen
>  Sandwich-zoolconstructie combineert stevigheid voor stabiliteit 

en een kussenzool voor zachtere landingen
>  Bovenzijde van de schoen is een lichtgewicht, ademend  

nylonweefsel dat water- en vuilafstotend is
>  Sluiting met meerdere lagen voor bescherming en een stevige 

pasvorm
>  Verwijderbare inlegzolen en voldoende ruimte om aan  

individuele behoeften te voldoen

KENMERKEN
> Stabiel en eenvoudig aanpasbaar
> Schok dempende, antislip buitenzool
>  Ruime schoen voor op maat gemaakte binnenzolen of grote 

zwachtels (ook geschikt voor diabetische voet inlegzolen)
> Zachte ademende stof met verstelbare klittenbandsluiting
>  Lange geribbelde interne plaat die de gewichtsverdeling  

bevordert
> Extra brede opening met naadloze comfortzone
> Zool met laag profiel dus geen hoogtecompensatie nodig
>  Ook voor verbonden of gezwollen voeten, artritis voeten en  

voeten met misvormingen
> Kan zowel rechts als links gedragen worden
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AllRound Shoe®

Gesloten verbandschoen



INDICATIES
>  Voor gebruik na Hallux Valgus en kleine teenoperaties  

(Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
> Talipes valgus, platvoet en spreidvoet
>  Angioneuropathische veranderingen van de voet in  

combinatie met milde voetmisvormingen
Selectieve ontlasting voor: 
> Plantaire laesies
> Plantaire ulcera/preventie
> Drukpunten

DOEL
>  Effectief binnenzoolsysteem voor plantaire drukverlichting  

in acute zorg
> Druk kan tot 55 % worden verminderd
>  Optimale herverdeling van de druk wordt bereikt door  

de contouren

KENMERKEN
>  Zachte overlangs en kruiselingse bovenzijde gemaakt  

van functioneel polyester
> Aanpasbaar PU-materiaal
> Aangepaste pasvorm door het verwijderen van enkele noppen
> Linkse en rechtse variant apart verkrijgbaar

De PegContour® Insole is een effectief, driedimensionaal binnenzool  
systeem voor herverdeling van plantaire druk die de AllRound Shoe®  
perfect aanvult. De zijdelingse en de mediale longitudinale boog en de  
proximale dwarse boog bieden optimale herverdeling van de druk. 

De noppen zijn eenvoudig te verwijderen en zorgen voor een  
aangepaste pasvorm en selectieve ontlasting. Een dunne laag EVA  
(zoolbasis) stabiliseert het ontlastende gebied, houdt de resterende  
noppen op hun plaats en zorgt ervoor voldoende schokabsorptie.

Lichtgewicht en ademend bovendeel

Stijve schacht met lange zool

Lichtgrijze EVA-zool: zeer stabiel (55 Shore° A)

Donkergrijze EVA-zool: antislip en  
schokabsorberend (45 Shore ° A)

PegContour® Insole
Ontlastende kussen inlegzool

AllRound Shoe® AllRound Shoe®
met PegContour® Insole 
(MTP II en III gespaard)

Neutraal 
 



MAAT   ART. NR.

AllRound Shoe®
Colour: Zwart
XS 37,0 – 38,0 DA ARS0
S 39,0 – 40,0 DA ARS1
M 41,0 – 42,0 DA ARS2
L 43,0 – 44,0 DA ARS3
XL 45,0 – 46,0 DA ARS4
XXL 47,0 – 48,0 DA ARS5

MAAT   ART. NR. ART. NR.

PegContour® Insole
  Links Rechts
XS  37,0 – 38,0  DA PCI-ARS0-L DA PCI-ARS0-R
S  39,0 – 40,0  DA PCI-ARS1-L  DA PCI-ARS1-R
M  41,0 – 42,0  DA PCI-ARS2-L  DA PCI-ARS2-R
L  43,0 – 44,0  DA PCI-ARS3-L  DA PCI-ARS3-R
XL  45,0 – 46,0  DA PCI-ARS4-L  DA PCI-ARS4-R
XXL  47,0 – 48,0  DA PCI-ARS5-L  DA PCI-ARS5-R

Productoverzicht

Maten en afmetingen

Alle afmetingen zijn in cm en komen  
overeen met de grootte van de binnenzool. 

XL  45 – 46

29,8

10,4

8,5

XXL  47 – 48

31,4

10,9

8,9

L  43 – 44

28,3

9,8

8,1

M  41 – 42

27,3

9,5

7,7

S  39 – 40

26,2

9,1

7,5

XS  37 – 38

25

8,7

7,1
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