Podologické brusné čepičky
a nosiče

Světová

inovativní

novinka

s technologií změny barvy!

Termo brusná čepička
s 2stupňovou výstrahou

lukas-podological.com

O podniku

Praktické nástroje pro uživatele, orientované na zákazníky,
inovativní a ﬂexibilní: LUKAS  specialista na podologické
brusné čepičky a nosiče
LUKAS - slib našim uživatelům:
„Vždy správný nástroj“
Slib našim uživatelům platí již více než 80 let. Dodnes
jsme podnikem, vlastněným a řízeným rodinou. Dnes
již zaměstnáváme okolo 650 zaměstnanců a vyrábíme
v různých lokalitách nejmodernější technologií. Díky
svým bohatým zkušenostem vyvíjíme inovativní řešení
a vyrábíme vysoce hodnotné nástroje. Tak se LUKAS
etabloval na mezinárodním trhu jako specialista na
podologii.

znalosti LUKASu
LUKAS se díky svým zapsaným patentům právem může
označit za vedoucí technologický podnik v oblasti
podologických nástrojů. Díky nepřetržité spolupráci
s podology a podologickými vzdělávacími zařízeními,
dobře známe každodenní práci této profese a s ní
spojené výzvy. Získané vědomosti přenášíme do vývoje
našich výrobků. Výsledkem jsou nástroje, praktické pro
uživatele, orientující se podle potřeb zákazníků a součas
ně splňující podmínky zákona o medicinálních výrobcích.

LUKAS a kvalita
Kvalita je našim hlavním každodenním motivem. Nástroje
LUKAS Vám nepřetržitě poskytují vynikající kvalitu.
Uplatňujeme prvotřídní suroviny. Náš management kvality
dodržuje přísná pravidla normy DIN ISO 9001:2015. CE
označením dokládáme, že naše nástroje prošly proce
sem vyhodnocujícím shodu výrobků. Tím odpovídají
zákonným požadavkům na medicinální výrobky. LUKAS
je Vašim spolehlivým partnerem a poskytuje Vám jistotu.

LUKAS a služby
Místo složité odborné terminologie se vyjadřujeme jasně
a srozumitelně. Jsme Vašim rovnocenným partnerem a
rádi Vám poradíme při výběru správného nástroje. Můžete
se těšit na technické inovace, které Vám ušetří čas a
náklady. LUKAS slíbí a nepřetržitě dodržuje vysokou
kvalitu výrobků s krátkými dodacími lhůtami díky
prozřetelně organizovanému skladování.

LUKAS brusné čepičky a nosiče pro potřeby podologie (vpravo: aktuálně vyvíjené hnědé nosiče)
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PodologieSchleifkappen

„Jednoduché, důkladné a přitom jemné použití
podologických brusných čepiček firmy LUKAS
mě přesvědčilo. Mí zákazníci jsou taktéž nadšeni
a dále mne doporučují.“
paní Maria Vlekke
podoložka, Troisdorf / Německo
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Výhody výrobku

Jaké výhody poskytují naše
podologické brusné čepičky
oproti frézám, diamantovým
bruskám a skalpelům?
Brusné čepičky překonají vlastnosti a výkon jiných
podologických nástrojů z mnoha hledisek:
• Brusné čepičky LUKAS jsou ve srovnání s frézami
a diamantovými bruskami při pořizování cenově
mnohem výhodnější.
• Brusné čepičky LUKAS jsou k dostání v nejrůznějších
velikostech, tvarech a jemnostních stupních. Máte tak
pro každé použití k dispozici naprosto vhodný nástroj.
Brusné čepičky LUKAS pracují rychleji a přesněji.

• Díky hygienickému jednorázovému použití čepiček se
nepřenášejí žádné zárodky od jednoho pacienta na
druhého. Díky tomu se pacienti cítí dobře a v bezpečí.
• Použitím brusné čepičky lze také vyloučit řezná
poranění.
• Diabetici se při péči o nohy pomocí brusných čepiček
konečně cítí bezpečně. I přes snížené vnímání bolesti a
teploty či potíže při hojení ran je možná bezproblémová
péče bez jakéhokoliv poranění.

• Složité a časově náročné čistění brusné čepičky tím
odpadá.

Ve spojení s nosiči LUKAS mají čepičky
vysokou přesnost. Během ošetření je
čepička pevně usazená na nosiči. Po
použití se může bez problémů vyměnit.
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Podologické brusné čepičky

PodologieSchleifkappen

Hygienická ochrana
s antiadhezním efektem
Takto se dnes provádí jemné podologické ošetření
a medicinální péče o nohy!
Díky vysoce moderní technologii jsou oranžové brusné čepičky
LUKASPODO značně efektivnější než porovnatelné nástroje.
Výsledek: Odstraňování zrohovatělé kůže se daří mnohem
rychleji a jemněji. Zůstává příjemně hladká a pěkná pokožka.
Při práci s brusnými čepičkami SK PODO stačí jen méně přitlačit.
Ošetřovaná partie pokožky je mnohem méně namáhaná  pacient
získá příjemný pocit. Antiadhezní efekt se postará o to, že se
na povrchu čepičky neusazují téměř žádné zbytky kůže. I větší
množství zrohovatělé kůže lze odstranit bez složité, časově
náročné výměny nástroje.
Nosiče brusných čepiček LUKAS poskytují čepičkám vysokou
přesnost. Čepička zůstává během ošetřování spolehlivě
upevněna na nosiči. Podle potřeby ji lze bez problému odebrat
a vyměnit. Dbejte na to, že CE shoda čepičky zůstává dodržena
jen tehdy, když ji používáte s CE konformním nosičem.

Další výhody:
Jednoduché a rychlejší ošetření
Použité kookrouhláové zrno ve třech jemnostních
stupních je mnohem efektivnější než u srovnatel
ných nástrojů.
Jemnější použití
Brusné čepičky vyžadují jen nízké přitlačení.
Práce je znatelně méně únavnější. Pokožka
již není tak namáhána.
Antiadhezní efekt
Antiadhezní efekt snižuje rušící a nehygienické
nánosy zbytků kůže na povrchu čepičky.

Novinka!
Kookrouhláové zrno od
jemného až po hrubé
Pryskyřice
neobsahující
fenol

Nosič z biobavlny
Brušná čepička SK PODO
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Podologické brusné čepičky

SK PODO, okrouhlá Ø 5 mm
Zobrazení výrobku

1:1

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21100052080

SK PODO 5 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21100052150

SK PODO 5 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100052320

SK PODO 5 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21100072080

SK PODO 7 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072150

SK PODO 7 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072320

SK PODO 7 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21100102080

SK PODO 10 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102150

SK PODO 10 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102320

SK PODO 10 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21100132080

SK PODO 13 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132150

SK PODO 13 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132320

SK PODO 13 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK PODO, okrouhlá Ø 7 mm
Zobrazení výrobku

1:1

SK PODO, okrouhlá Ø 10 mm
Zobrazení výrobku

1:1

SK PODO, okrouhlá Ø 13 mm
Zobrazení výrobku
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1:1

* Každá krabice obsahuje 5 sáčků z PE po 10 brusných čepičkách.

Podologické brusné čepičky

SK PODO, okrouhlá Ø 16 mm
Zobrazení výrobku

1:1

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21100162080

SK PODO 16 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162150

SK PODO 16 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162320

SK PODO 16 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Precizní a přesné nosiče brusných čepiček
Ve spojení s nosiči brusných čepiček LUKAS vykazuje
SK PODO vysokou přesnost a podává velký výkon.
Během ošetření je čepička pevně usazená na nosiči.
Po použití se může bez problémů vyměnit.
Více o vhodných nosičích brusných čepiček na straně 13!
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Podologie-Schleifkappen
Podologické
brusné čepičky

Coby inovativní výrobce, působící na celém světě, se LUKAS u brusných čepiček
spoléhá na termo efekt: Patentovaná změna barvy včas signalizuje nebezpečí
přehřátí. Díky tomu získají pacienti a uživatelé v rámci podologie a péče o nohy
větší pocit bezpečí.
Technologie změny barvy včas varuje před hrozícím přehřátím pokožky
dvoustupňovou změnou barvy. Uživatel na to může okamžitě reagovat tím,
že sníží tlak, změní pracovní oblast nebo krátce přeruší ošetření. Pacient
pociťuje péči jako příjemnou - bez svědění nebo bolesti. Riziko poškození
pokožky přehřátím je tím téměř vyloučeno.
Obzvlášť diabetici si pochvalují tento technologický pokrok v medicinální péči
o nohy / podologii. Právě oni totiž často trpí sníženou schopností vnímání teploty
a bolestí nohou (neuropatie). Případné příliš vysoké brusné teploty a tím přehřátí
během ošetření si v nejhorším případě nevšimne včas ani uživatel, ani pacient.
K tomu se přidá i omezené hojení ran u diabetiků. Tradiční nástroje jako jsou
frézy, diamantové brusky nebo skalpely často skrývají nebezpečí popálení
nebo poranění s odpovídajícími problematickými následky pro diabetiky.
Vysoce moderní brusné čepičky THERMO snižují toto riziko na minimum.
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PodologieSchleifkappen

Světová

inovativní

novinka

s technologií změny barvy!

Další výhody:
Efektivnější a rychlejší ošetření
Ve srovnání s běžnými brusnými čepičkami a nástroji zajistí brusné čepičky SK THERMO
důkladnější a současně jemnější ošetření.
Vyšší brusný výkon bez výměny brusné čepičky
Díky antiadheznímu efektu téměř nedochází k přilnutí zbytků kůže na povrchu čepičky.
Tím je možné odstranit jen jednou brusnou čepičkou větší množství zrohovatělé kůže.
Dlouho působící a dobře snášenlivé pro pacienty a životní prostředí
Použití potravinových barev, pryskyřice bez obsahu fenolu a formaldehydu a také
uplatnění biobavlny při výrobě našich brusných čepiček způsobuje nižší podráždění
pokožky a zabraňuje škodám na životním prostředí.

Termo efekt s
2stupňovou výstrahou

Pozor
optimální

2stupňová výstraha

stop

Integrovaný termo efekt varuje změnou barvy v brusné
čepičce před přehřátím a poškozením pokožky.

Označení CE potvrzuje, že naše nástroje prošly procesem vyhodnocujícím shodu výrobků
a tím splňují zákonné požadavky na medicinální výrobky.
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Podologické brusné čepičky

SK THERMO, okrouhlá Ø 5 mm
Zobrazení výrobku

1:1

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21080052080

SK THERMO 5 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21080052150

SK THERMO 5 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080052320

SK THERMO 5 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21080072080

SK THERMO 7 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072150

SK THERMO 7 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072320

SK THERMO 7 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21080102080

SK THERMO 10 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102150

SK THERMO 10 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102320

SK THERMO 10 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21080132080

SK THERMO 13 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132150

SK THERMO 13 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132320

SK THERMO 13 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK THERMO, okrouhlá Ø 7 mm
Zobrazení výrobku

1:1

SK THERMO, okrouhlá Ø 10 mm
Zobrazení výrobku

1:1

SK THERMO, okrouhlá Ø 13 mm
Zobrazení výrobku
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1:1

* Každá krabice obsahuje 5 sáčků z PE po 10 brusných čepičkách.

Podologické brusné čepičky

SK THERMO, okrouhlá Ø 16 mm
Zobrazení výrobku

1:1

Číslo výrobku

Popis výrobku

Kvalita

doporuč. počet
otáček ot/min.

A21080162080

SK THERMO 16 mm okrouhlá

hrubá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162150

SK THERMO 16 mm okrouhlá

střední

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162320

SK THERMO 16 mm okrouhlá

jemná

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Precizní a přesné nosiče brusných čepiček
Ve spojení s nosiči brusných čepiček LUKAS vykazuje
SK THERMO vysokou přesnost a podává velký výkon.
Během ošetření je čepička pevně usazená na nosiči.
Po použití se může bez problémů vyměnit.
Více o vhodných nosičích brusných čepiček na straně 13!
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brusných čepiček

Nosiče brusných čepiček:
precizní  přesné  bezpečné
Nosič brusných čepiček LUKAS GT PODO je přesně přizpůso
ben brusným čepičkám LUKAS. Tato perfektní přesnost rozměrů
nosičů brusných čepiček a brusných čepiček zajišťuje vysokou
bezpečnost při medicinální péči o nohy. Během ošetření je
čepička pevně usazená na nosiči. Následovně ji lze obratem
a bez problému vyměnit.

Nosiče brusných čepiček LUKAS GT PODO

Všechny nosiče brusných čepiček LUKAS mají dřík z nerezavějící
ušlechtilé oceli a označení CE.

Nosiče brusných čepiček: Precizně přizpůsobené brusných čepičkám LUKAS

Označení CE potvrzuje, že naše nástroje prošly procesem vyhodnocujícím shodu výrobků
a tím splňují zákonné požadavky na medicinální výrobky.
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Podologické nosiče brusných čepiček

Nosiče brusných čepiček GT PODO
Zobrazení výrobku

1:1

Číslo výrobku

Popis výrobku

doporuč. počet
otáček ot/min.

A251000522

GT PODO 5 mm okrouhlá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 1*

A251000722

GT PODO 7 mm okrouhlá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001022

GT PODO 10 mm okrouhlá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001322

GT PODO 13 mm okrouhlá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001622

GT PODO 16 mm okrouhlá

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1
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Příklady

Druhy použití
a rady expertů
Kvalitní nástroje firmy LUKAS pro náročnou
péči o nohy

Ošetřování diabetiků s podologickými
výrobky LUKAS

U pacientů s diabetes melitus a neuropatií a rovněž u
seniorů s tenkou pokožkou hraje výběr nástrojů pro
péči o nohy obzvlášť velkou roli. Nástroje musí fungovat
důkladně, ale šetrně. Kromě toho nesmí přinášet nebez
pečí poranění nohou.

V podologii představuje takzvaná diabetická noha
významnou výzvu. U dlouhodobých diabetiků jsou cévy
a nervy na nohou často poškozeny. Následkem jsou
potíže s prokrvením a s citlivostí. Zhoršené prokrvení
zvýhodňuje problematičtější hojení ran. Varianty syndro
mu diabetické nohy jsou různorodé. Počínajíc drobnými
rankami přes postižení plísněmi až po odumírání částí
tkáně s následující amputací.

Brusné čepičky SK PODO a SK THERMO a rovněž nosiče
brusných čepiček GT PODO od firmy LUKAS splňují tyto
vysoké nároky.

Vše pro individuální, šetrnou péči
Pro každý účel použití je k dispozici vhodný nástroj.
Hrubé zrnění a velké průměry čepiček odstraňují silné
vrstvy zrohovatělé pokožky, střední a jemné zrnění slouží
jemnému opracování. Střední průměry čepiček jsou
vhodné především pro opracování středních až lehčích
vrstev zrohovatělé pokožky. Nejmenší průměry čepiček
se uplatňují na prstech na nohou, jejich oblouků a špatně
dostupných místech.
Při práci s brusnými čepičkami PODO je při práci zapotře
bí citelně nižší tlak než u běžných přístrojů. Také pro efekt
tření s jeho souvisejícím výskytem tepla nabízí LUKAS
ideální řešení: nové brusné čepičky SK THERMO. Změna
barvy včas zobrazuje, když je teplota příliš vysoká. Nosič
čepičky GT PODO navíc část tepla odvádí. To je právě u
diabetiků rozhodující výhodou! Navíc termo signál zabra
ňuje nežádoucí předráždění nervů na nohou u obzvlášť
senzibilních pacientů.
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Typické problémy diabetiků v praxi
Kvůli jejich omezené citlivosti diabetici často necítí drob
nější poranění. Přehlédnuta bývají především poranění na
spodní straně chodidla nebo mezi prsty na nohou. Potom
hrozí nenapravitelné poškození až ztráta jednotlivých
prstů u nohou nebo celého chodidla.
Podologie dokáže pozitivně ovlivnit velmi mnoho věcí
a spolupracuje s lékaři, aby zabránila nejhoršímu.

Proč se musí péče o nohy provádět u diabetiků
obzvlášť citlivě
Diabetici potřebují obzvlášť pozorné kompletní podolo
gické ošetření. Nervově podmíněné poruchy citlivosti u
diabetické nohy se mohou projevit jak v oslabení vnímání
podnětů, tak také ve zvýšené citlivosti na podráždění.
Svým vzděláním a státní zkouškou získávají podologové
medicinální vědomosti o vzniku a významu syndromu
diabetické nohy. Tím se komplexní podologické ošetření
provádí účinně a jemně se speciální péčí. Stejně důležitý
je výběr potřebných nástrojů. Výrobky LUKAS pro podo
logické ošetření splňují tyto vysoké nároky a používají se
díky různým variantám speciálně pro dané potíže nohou.

Tým podologických expertů firmy LUKAS
Podologické výrobky firmy LUKAS jsou vyvíjeny výrobním vývojovým personálem a experty pro zákazníky
společně s externí odbornou poradkyní.

Dr. Gerd Fischer

Andrea Bittner

Dr. Sebastian Schwark

Christian Pallesche

Georg Klug
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