Capete de șlefuit și suporturi pentru
capete de șlefuit podologice

Noutate

inovatoare la

nivel internațional

cu tehnologia schimbării culorii!
Cap de șlefuit termic
cu avertizare în 2 trepte

lukas-podological.com

Compania

Ușor de utilizat, orientat spre client, inovator și flexibil:
LUKAS - specialistul în capete de șlefuit și suporturi pentru
capete de șlefuit podologice
Promisiunea LUKAS privind beneficiile:
„Întotdeauna instrumentul potrivit”

Calitatea LUKAS

Promisiunea noastră privind beneficiile este valabilă de
peste 80 de ani. Până în prezent, suntem o întreprindere
familială administrată de proprietari. Între timp avem
aproximativ 650 de angajați și producem în locații diferite
cu cea mai modernă tehnologie. Datorită experienței
noastre bogate dezvoltăm soluții inovatoare și producem
instrumente de înaltă valoare. Astfel LUKAS și-a consolidat
poziția de specialist în podologie pe piața internațională.

Calitatea este laitmotivul nostru de zi cu zi. Instrumentele
LUKAS vă oferă o calitate excelentă în mod constant.
Folosim materii prime de primă clasă. Managementul
calității noastre respectă criteriile stricte conform DIN ISO
9001:2015. Prin marcajul CE demonstrăm că instrumentele
noastre au trecut printr-o procedură de evaluare a conformității. Astfel, acestea respectă cerințele legale privind
dispozitivele medicale. LUKAS este partenerul dumneavoastră de încredere și vă oferă siguranță.

Cunoștințele LUKAS

Serviciile LUKAS

Datorită brevetelor sale înregistrate, LUKAS se poate
numi pe bună dreptate un lider în domeniul tehnologiei
instrumentelor podologice. Prin cooperarea continuă cu
podologi și școli de podologie cunoaștem exact activitatea de zi cu zi a acestui grup profesional și provocările
asociate acesteia. Cunoștințele dobândite se reunesc în
dezvoltarea produselor noastre. Rezultatul îl reprezintă
produsele ușor de utilizat și orientate spre client, care
îndeplinesc cerințele Legii privind dispozitivele medicale.

În locul limbajului tehnic folosim limbajul simplu. Suntem
partenerul dumneavoastră pe picior de egalitate și vă
sfătuim să alegeți instrumentul potrivit. Bucurați-vă de
inovațiile tehnice care vă economisesc timp și bani. LUKAS
promite și menține o calitate constantă a produselor cu
timpi scurți de livrare, datorită depozitării prudente.

Capetele de șlefuit LUKAS și suporturile pentru capete de șlefuit pentru podologie (dreapta: suport de capete de culoare maro aflat încă în curs de dezvoltare)
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„Aplicarea simplă, temeinică și totuși delicată a
capetelor de șlefuit podologice LUKAS m-a convins.
Clienții mei sunt de asemenea entuziaști și mă
recomandă mai departe.”
Doamna Maria Vlekke
Podolog, Troisdorf
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Avantajele produselor

Ce avantaje oferă capul nostru
de șlefuit podologic față de
freze, dispozitive de șlefuit
diamantate și scalpele?
Capul de șlefuit depășește proprietățile și performanța
altor instrumente podologice în mai multe moduri:
• Capul de șlefuit LUKAS, comparativ cu frezele și dispozitivele de șlefuit diamantate, este mult mai ieftin.
• Capul podologic LUKAS este disponibil în diferite dimensiuni, forme și grade de finețe. Aceasta înseamnă
că aveți la dispoziție exact instrumentul potrivit pentru
fiecare aplicație. Capul podologic LUKAS lucrează mai
repede și mai mare precizie.

• Datorită capetelor igienice de unică folosință, nu se
transferă germeni de la un pacient la altul. Sentimentul
de siguranță și bunăstare a pacientului sunt combinate
cu cunoștințele.
• Utilizarea capului de șlefuit exclude leziunile prin tăiere.
• Diabeticii se simt în sfârșit în siguranță în timpul tratamentului pentru picioare cu cap de șlefuit. În ciuda
senzațiilor de durere și resimțirii temperaturii reduse,
precum și a tulburărilor de vindecare a rănilor, este
posibil un tratament fără probleme și fără leziuni.

• Capul de șlefuit nu necesită o curățare anevoioasă și
consumatoare de timp.

Împreună cu suporturile pentru capete
de șlefuit LUKAS, capul are o mare precizie
de potrivire. În timpul tratamentului, capul
stă ferm pe suport. Poate fi schimbat fără
probleme după utilizare.
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Protecție igienică
cu efect antiaderent
Astfel se obține un tratament podologic eficient și,
în același timp, o îngrijire medicală a piciorului!
Datorită tehnologiei de ultimă generație, capul de șlefuit portocaliu LUKASPODO este mult mai eficient decât instrumentele comparabile. Rezultat: îndepărtarea bătăturilor devine mult mai rapidă
și mai blândă. Rezultatul este o piele foarte netedă și frumoasă.
Chiar și o presiune scăzută este suficientă atunci când lucrați
cu capul de șlefuit SK PODO. Suprafața tratată a pielii este mai
puțin afectată – o binecuvântare pentru pacienți. Efectul antiaderent asigură lipsa depunerii descuamărilor de piele pe suprafața
capului. Chiar și cantitățile mari de piele întărită pot fi îndepărtate
fără înlocuirea dificilă și consumatoare de timp a instrumentului.
Suportul pentru capete de șlefuit LUKAS oferă o precizie sporită
de potrivire capului de șlefuit. Capul rămâne bine așezat pe
suport în timpul tratamentului. La nevoie se poate detașa fără
probleme și se poate înlocui. Vă rugăm să rețineți că pentru a
menține conformitatea CE a capului trebuie să utilizați un suport
conform CE.

Alte avantaje:
Tratament mai ușor și mai rapid
Granulația din corindon utilizată în trei grade
de finețe este vizibil mai eficientă decât la
instrumentele comparabile.
Aplicare mai delicată
Capul de șlefuit necesită doar o ușoară
presiune de apăsare. Lucrul este mai ușor.
Pielea nu este solicitată atât de mult.
Efect antiaderent
Efectul antiaderent reduce încărcarea nedorită
și neigienică a suprafeței capului cu descuamări
de piele.

Nou!
Granulație de la fină
la grosieră

rășină fără
fenol

Cap de șlefuit SK PODO

Suport din
bumbac bio
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Capete de șlefuit podologice

SK PODO, rotund, Ø 5 mm
Imagine cu produsul

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21100052080

SK PODO 5 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21100052150

SK PODO 5 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100052320

SK PODO 5 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21100072080

SK PODO 7 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072150

SK PODO 7 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072320

SK PODO 7 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21100102080

SK PODO 10 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102150

SK PODO 10 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102320

SK PODO 10 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21100132080

SK PODO 13 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132150

SK PODO 13 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132320

SK PODO 13 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

1:1

SK PODO, rotund Ø 7 mm
Imagine cu produsul

1:1

SK PODO, rotund, Ø 10 mm
Imagine cu produsul

1:1

SK PODO, rotund, Ø 13 mm
Imagine cu produsul
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1:1

* Fiecare cutie conține 5 punguțe din PE a câte 10 capete de șlefuit.

Capete de șlefuit podologice

SK PODO, rotund, Ø 16 mm
Imagine cu produsul

1:1

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21100162080

SK PODO 16 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162150

SK PODO 16 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162320

SK PODO 16 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Suport al capului de șlefuit cu precizie de potrivire
Împreună cu suporturile pentru capetele de șlefuit LUKAS,
SK PODO are o înaltă precizie de potrivire și poate lucra cu
performanță maximă. În timpul tratamentului, capul stă ferm
pe suport. Poate fi schimbat fără probleme după utilizare.
Mai multe despre suporturile pentru capetele de șlefuit
adecvate la pagina 13!
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Tehnologia

Îngrijirea medicală a piciorului este
în sfârșit sigură
În calitate de producător inovator de nivel mondial, LUKAS se bazează pe efectul termic al capetelor de șlefuit: schimbarea brevetată a culorii semnalează
pericolul de supraîncălzire într-o fază timpurie. Acest lucru oferă pacienților și
utilizatorilor mai multă siguranță în podologie și în îngrijirea picioarelor.
Tehnologia schimbării culorii avertizează în timp util asupra unei schimbări
de culoare în două etape, înainte de o supraîncălzire periculoasă a pielii.
Utilizatorul poate reacționa imediat prin reducerea presiunii, schimbarea
zonei de lucru sau întreruperea tratamentului pentru o perioadă scurtă de
timp. Pacientul experimentează tratamentul la fel de plăcut – fără furnicături
sau dureri. Riscul de deteriorare a pielii prin supraîncălzire este aproape exclus.
Diabeticii vor saluta în mod special acest progres tehnologic în domeniul îngrijirii
medicale a piciorului/podologiei. Aceștia au adesea doar o percepție redusă
asupra temperaturii și durerii (neuropatiei) la nivelul picioarelor. O temperatură
de șlefuire prea mare și astfel supraîncălzirea în timpul procesului de tratare nu
sunt observate în timp util în cel mai rău caz nici de către utilizator, nici de către
pacient. La aceasta se adaugă și vindecarea mai grea a rănilor la diabetici.
Instrumentele tradiționale, cum ar fi frezele, dispozitivele de șlefuit diamantate sau scalpele, prezintă întotdeauna un risc ascuns de arsuri sau
leziuni, cu consecințe grave pentru diabetici. Capul de șlefuit
THERMO ultramodern reduce la minim aceste riscuri.
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Protecție foarte delicată,
cu tehnologie de
schimbare a culorii

ții care sufer

ă

Podologie-Schleifkappen

Noutate

inovatoare la

nivel internațional

cu tehnologia schimbării culorii!

Alte avantaje:
Tratament mai eﬁcient și mai rapid
Spre deosebire de capetele de șlefuit și instrumentele convenționale, capul de șlefuit
SK THERMO asigură un tratament mai intens și, în același timp, mai delicat.
Mai multă putere de îndepărtare fără a schimba capul de șlefuit
Datorită efectului antiaderent, se previne în mare măsură aderența resturilor de țesut al pielii
pe suprafața capului. Acest lucru vă permite să îndepărtați cantități mari de piele întărită cu
un singur cap de șlefuit.
Durabil și compatibil pentru pacient și mediu
Utilizarea de coloranți alimentari, a rășinii fără fenol și formaldehidă și a bumbacului
organic în fabricarea capetelor noastre de șlefuit provoacă mai puțină iritare a pielii și
daune asupra mediului.

Precauție

Efectul termic integrat avertizează prin schimbarea
culorii capului de șlefuit cu privire la supraîncălzirea
și deteriorarea pielii.

optimă

avertizare în 2 trepte

oprire

Efect termic cu
avertizare în 2 trepte

Marcajul CE confirmă faptul că instrumentele noastre au fost supuse unei proceduri de evaluare
a conformității, respectând astfel cerințele legale privind dispozitivele medicale.
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Capete de șlefuit podologice

SK THERMO, rotund, Ø 5 mm
Imagine cu produsul

1:1

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21080052080

SK THERMO 5 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21080052150

SK THERMO 5 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080052320

SK THERMO 5 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21080072080

SK THERMO 7 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072150

SK THERMO 7 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072320

SK THERMO 7 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21080102080

SK THERMO 10 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102150

SK THERMO 10 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102320

SK THERMO 10 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21080132080

SK THERMO 13 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132150

SK THERMO 13 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132320

SK THERMO 13 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK THERMO, rotund, Ø 7 mm
Imagine cu produsul

1:1

SK THERMO, rotund, Ø 10 mm
Imagine cu produsul

1:1

SK THERMO, rotund, Ø 13 mm
Imagine cu produsul
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* Fiecare cutie conține 5 punguțe din PE a câte 10 capete de șlefuit.

Capete de șlefuit podologice

SK THERMO, rotund, Ø 16 mm
Imagine cu produsul

1:1

Numărul articolului

Denumirea articolului

Calitate

turație recom.
rot./min.

A21080162080

SK THERMO 16 mm rotund

grosier

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162150

SK THERMO 16 mm rotund

mediu

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162320

SK THERMO 16 mm rotund

fin

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Suport al capului de șlefuit cu precizie de potrivire
Împreună cu suporturile pentru capete de șlefuit LUKAS,
SK THERMO are o înaltă precizie de potrivire și poate lucra cu
performanță maximă. În timpul tratamentului, capul stă ferm
pe suport. Poate fi schimbat fără probleme după utilizare.
Mai multe despre suporturile pentru capetele de șlefuit
adecvate la pagina 13!
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Suport pentru capete de șlefuit:
de înaltă precizie– potrivire– sigur
Suportul pentru capete de șlefuit LUKAS GT PODO este ajustat
cu precizie la capetele de șlefuit LUKAS. Ajustarea perfectă a
suportului pentru capete de șlefuit și a capului de șlefuit asigură
o siguranță sporită în domeniul îngrijirii medicale a piciorului. În
timpul tratamentului, capul rămâne ferm pe suport. Ulterior este
înlocuit ușor în cel mai scurt timp.

Suport pentru capete de șlefuit LUKAS GT PODO

Toate suporturile pentru capete de șlefuit GT PODO de la LUKAS
au o coadă din oțel inoxidabil și marcajul CE.

Suport pentru capete de șlefuit: ajustat cu precizie la capetele de șlefuit LUKAS

Marcajul CE confirmă faptul că instrumentele noastre au fost supuse unei proceduri de evaluare
a conformității, respectând astfel cerințele legale privind dispozitivele medicale.
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Suport pentru capete de șlefuit podologic

Suport pentru capete de șlefuit GT PODO
Imagine cu produsul

1:1

Numărul articolului

Denumirea articolului

turație recom.
rot./min.

A251000522

GT PODO 5 mm rotund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 1*

A251000722

GT PODO 7 mm rotund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001022

GT PODO 10 mm rotund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001322

GT PODO 13 mm rotund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001622

GT PODO 16 mm rotund

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1
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Studii de caz

Cazuri de utilizare și
sfaturi de la experți
Instrumente de calitate de la LUKAS pentru
un tratament exigent al picioarelor

Tratamentul diabeticilor cu produse pentru
podologie de la LUKAS

Pentru pacienții cu diabet zaharat și neuropatie și de asemenea pentru persoanele în vârstă cu piele mai subțire,
alegerea instrumentelor pentru tratamentul picioarelor
are un rol deosebit de important. Dispozitivele trebuie
să funcționeze profund, dar delicat. În plus, acestea nu
trebuie să prezinte risc de rănire la nivelul picioarelor.

O provocare în podologie este așa-numitul picior diabetic. În cazul persoanelor suferinde de diabet de mulți ani,
vasele de sânge și nervii picioarelor sunt adesea afectați.
Urmarea o reprezintă afecțiunile circulatorii și tulburările
de sensibilitate. Reducerea fluxului de sânge contribuie
la întârzierea vindecării rănilor. Variantele sindromului
piciorului diabetic sunt diverse. Acestea variază de la
răni mici, la infecții fungice până la necrozarea părților
de țesut cu amputare ulterioară.

Capetele de șlefuit SK PODO și SK THERMO, precum și
suportul pentru capete de șlefuit GT PODO de la LUKAS
îndeplinesc aceste cerințe ridicate.

Totul pentru tratamentul individual, delicat
Pentru fiecare scop al tratamentului este disponibil instrumentul cel mai potrivit. Granulațiile grosiere și diametrul
mare al capului îndepărtează straturile groase ale pielii
întărite, granulațiile medii și fine sunt utilizate pentru
prelucrarea ulterioară. Diametrele medii ale capetelor
sunt adecvate cel mai bine pentru prelucrarea straturilor
de piele întărită medii până la cele subțiri. Diametrele
cele mai mici ale capetelor sunt folosite pe degetele de
la picioare, vârfurile degetelor de la picioare și pentru
locurile greu accesibile.
În cazul lucrului cu capul de șlefuit PODO este necesar
un grad mai redus de presiune decât la aparatele convenționale. LUKAS oferă de asemenea o soluție ideală
și pentru efectul de frecare datorită generării căldurii:
capul de șlefuit inovator SK THERMO. Prin schimbarea
culorii indică la timp dacă temperatura devine prea mare.
Suportul pentru capete GT PODO disipează de asemenea o parte din căldură. Acesta este un avantaj decisiv
mai ales pentru diabetici! Pe de altă parte, semnalul termic
previne suprastimularea nedorită a nervilor piciorului la
pacienții extrem de sensibili.
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Problemele tipice ale picioarelor diabetice
în practică
Din cauza sensibilității lor insuficiente, diabeticii adesea
nu simt leziunile minore. În special cele de pe talpa piciorului sau între degetele de la picioare sunt trecute cu
vederea. Astfel amenință o deteriorare ireparabilă, până
la pierderea degetelor individuale sau a întregului picior.
Podologia poate avea un efect pozitiv în acest sens
și colaborează cu medicii pentru a evita o situație mai
gravă.

De ce tratamentul piciorului trebuie efectuat
foarte delicat la diabetici
Diabeticii necesită un tratament podologic complex
și d
 eosebit de atent. Tulburările senzoriale nervoase
la nivelul piciorului diabetic pot fi exprimate atât prin
slăbirea percepției stimulilor, cât și prin creșterea sensibilității la iritație. Prin cursuri de formare și examenul de stat
al podologului, cunoștințele medicale despre dezvoltarea
și semnificația sindromului piciorului diabetic sunt disponibile pentru fiecare podolog. Astfel, tratamentul complex
podologic este realizat eficient și delicat cu pricepere
instinctivă. La fel de importantă este alegerea instrumentelor. Produsele LUKAS pentru tratamentul podologic
îndeplinesc aceste cerințe ridicate și sunt potrivite în
diferitele lor variante pentru problema piciorului.

Echipa de experți podologi LUKAS
Produsele podologice de la LUKAS sunt dezvoltate de către dezvoltatori de produs și specialiști
în relații cu clienții împreună cu un consultant de specialitate extern.

Dr. Gerd Fischer

Andrea Bittner

Dr. Sebastian Schwark

Christian Pallesche

Georg Klug
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Capete de șlefuit și suporturi pentru
capete de șlefuit podologice

lukas-podological.com

Comerciantul dumneavoastră de specialitate:

A899802067110_RO

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
Gebrüder-Lukas-Straße 1
51766 Engelskirchen (Germania)
Fon +49 2263 84-0
Fax +49 2263 84-327 (Distribuție națională)
Fax +49 2263 84-300 (Distribuție internațională)
le@lukas-erzett.de

