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Vad är ett avlastningsgips?
Avlastningsgips används för att främja läkning genom att immobili-
sera och att minska tryck och friktion på typiska diabetesfotsår som 
normalt har svårt att läka.

Vad är TCC-EZ avlastningsgips?
TCC-EZ är den mest avancerade tillgängliga gipsmetoden som 
används för att främja läkning och minska trycket nära området 
kring diabetestrycksåret. Det är också den snabbaste och lättaste 
gipsmetoden att applicera, tar mindre än 30 minuter.

Hur hjälper det?
Ett TCC-EZ avlastningsgips är i full kontakt med foten och den nedre 
delen benet för att immobilisera och minska trycket. Tillåter läkning 
även vid gång.

Vem är det till för?
Vanligtvis används avlastningsgips för patienter som får behandling 
för diabetesfotsår och som skydd på ett postoperativt operations-
område.

Hur kommer detta att påverka patientens livsstil?
TCC avlastningsgips ger patienten möjlighet att upprätthålla en re-
lativt aktiv livsstil genom att patienten fritt kan gå under pågående 
behandling. Yttre stödskon måste alltid användas vid gång.

Tre lager skum

• TCC minskar fotsuletrycket med upp till 69% och 
   minskar hältrycket med 45%

•Veckovisa gipsbyten ger möjlighet att kontrollera 
   läkningsprocessen och eventuell skadlig skjuvning 

• Minskar fottryck och skjuvning och tillåter huden 
   att läka
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Storlekstabeller

Artikelnummer och storlekar finns på sista sidan.

Regulär Large X-Large Yttersko Large Yttersko X-Large

Herr

stl sko 38-44 stl sko 44-48 stl sko 48+ stl sko 48+ stl sko 48-55

Dam

stl sko 38-44 stl sko 44+ stl sko 44+ stl sko 45+ stl sko 45+

Skostorlek

Viktspann & aktivitetsnivå

Aktivitetsnivå

Aktiv Stillasittande Icke-ambula-
torisk

Vikt <147,4 kg <181,4 kg 181,4+ kg

28 cm 36 cm 38 cm 40 cm 43 cm 61 cm

7,6 cm 7,6 - 10 cm 10 cm

Storlek: Large

Storlek: Normal

Gipsstorlek     Övre lila tabell är gipsstorlek, nedre gröna tabell är vadstorlek

Vadstorlek

Gipsstorlek



Made in EU

Enkelt!



1. Applicera skumförbandet över 
problemområdet, tejpa. OBS! Tejpa 
ALDRIG ett helt varv runt foten i de 
steg där det tejpas.

2. Applicera tubulärbandaget upp 
till knät, lämna två fingrars utrymme 
mellan tårna och bandagevik över 
tårna. Tejpa. 

3. Placera skyddsskummet med smalare änden mot 
smalbenet. Den bredare delen med runda lappar ska 
passas in så dessa täcker fotknölarna på var sida om 
foten. Tejpa. Trimma skydsskummet vid knäet så det 
går att vika ner tubulärbandaget. Trimma ev. även vid 
hälen om behov finns.

4. Efter att den ihoprullade gipsstrumpan blötts upp 
ordenligt i 10 sekunder i 22-27˚C vattenbad, rullas den 
på foten. Här är det viktigt att patienten ligger på 
mage och foten är i 90˚ vinkel. Det kan behövas ett 
par extrahänder i detta skede.Så
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5. När gipsstrumpan är pårullad på foten 
och benet gäller det att se till att det finns 
GOTT OM UTRYMME vid tårna. Därefter ska 
gipset gnuggas hastigt med händerna i 
tio minuter. Handskar ska användas vid all 
hantering med det blöta gipset. Vik tubulär-
bandaget vid knäet över kanten på gipset. 
Gipset ska stelna med foten i 90˚ vinkel. Det 
får inte finnas några veck i omläggningen.

6. Nu ska gipset torka i 15-20 minuter. Appli-
cera skyddsskon...

7. ...och låt patienten gå hem. Allt som allt tar 
applicering av detta tryckavlastningsgips unge-
fär 30 minuter!

8. Vid avtagning av tryckavlastningsgipset avlägsnas först den yttre skon. Därefter 
skär man upp gipset med gipssåg. Skär enbart genom gipset. Tubulärbandaget 
och skyddsskummet klipps upp med bandagesax. Avlägsna hela gipset.
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TCC-EZ® Casting Systems

TCC23000 10 Casting Systems 7,5 cm with 2 Regular Boots

TCC23001 10 Casting Systems 7,5 cm with No Boot

TCC23002 Casting System 7,5 cm Single Application

TCC23005 5 Casting System 7,5 cm with 1 Regular Boot

TCC23051 5 Casting System 7,5 cm with No Boot

TCC24000 10 Casting Systems 10 cm with 2 Regular Boots

TCC24001 10 Casting Systems 10 cm with No Boot

TCC24002 Casting System 10 cm Single Application

TCC24005 5 Casting System 10 cm with 1 Regular Boot

TCC24014 10 Casting Systems 10 cm with 1 Large Boot

TCC24016 10 Casting Systems 10 cm with 1 Large Charcot Boot

TCC24024 10 Casting Systems 10 cm with 1 Extra Large Boot

TCC24026 10 Casting Systems 10 cm with 1 Extra Large Charcot Boot

TCC24051 5 Casting System 10 cm with No Boot

TCC24214 10 Casting Systems 10 cm with 2 Large Boots

TCC24224 10 Casting Systems 10 cm with 2 Extra Large Boots

TCC25050 12,5 – 7,5 cm and 12,5 – 10 cm with 2 Regular Boots

TCC25051 12,5 – 7,5 cm and 12,5 – 10 cm with No Boot

TCC-EZ® Boots

TCC21100 Regular Boot

TCC21114 Large Boot

TCC21124 Extra Large Boot

Charcot Boots

TCC21116 Large Charcot Boot

TCC21126 Extra Large Charcot Boot


