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Walkease

A Walkease tömbök egy speciális összetételű etilén-vinilacetát (EVA) anyagból készülnek. A patára cianoakrilát
ragasztószerrel rögzíthető. A Walkease tömb olcsó és
egyszerűen használható. Nincs szükség különleges
képzettségre és tapasztalatra. A jelen útmutatóban ismertetett
utasításokat be kell tartani. Ha figyelmen kívül hagyja a jelen
útmutatóban ismertetett utasításokat, az valószínűleg oda
vezet, hogy a ragasztószer nem köt.
A Walkease tömbökkel a paták kisebb sérülései javíthatók ki.
Ideálisak olyan problémák esetén, mint a vékony talp, illetve
más olyan állapotok, amelyek esetében 2-3 hét lábadozási idő
szükséges. Súlyos, hosszú lábadozási idővel járó sérülések
esetén más rendszerek használata javallott.
A Walkease ragasztó a legtöbb pata-ragasztótól eltér. A
ragasztó aktiválásához a patában és a levegőben található
természetes nedvességre van szükség. A patát nem szabad
mesterségesen megszárítani (meleg levegővel vagy
alkohollal). Rendkívüli hidegben, amikor a levegő nagyon
száraz, a ragasztó aktiválásához hosszabb időre lehet
szükség. (Segít, ha a patára való helyezés előtt néhányszor
közelről rálehel a beragasztózott felületre.)
A hosszú eltarthatóság érdekében javasoljuk, hogy felnyitás
előtt a ragasztót hűtőszekrényben tárolja. Használata szobavagy testhőmérsékleten a legmegfelelőbb. Ideális megoldás,
ha használat előtt kiveszi a hűtőszekrényből, és egy ideig a
zsebében tartja.
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A pata-problémák korai kezelésére használható

A felhelyezés menete:
A sérült talp kezelését be kell fejezni, majd az egészséges
talpat elő lehet készíteni a tömb felhelyezésére. Attól
függetlenül, hogy a pata előkészítésére milyen más
eszközöket használtak, a Walkease reszelővel le kell reszelni
a pata felületét. Ez a reszelő biztosítja a tökéletesen tiszta
és sima felületet, amelyre a Walkease tömb felhelyezhető. A
reszelőt tisztán kell tartani.
Vigyázzon a Walkease tömbre, hogy a ragasztandó felület
tiszta maradjon. Mérje hozzá a tömböt a patához, ellenőrizve
annak méretét és formáját. Válassza a megfelelő méretet,
amely mindenhol megtámasztja a pata falát, de nem nyúlik
túl túlságosan.
Ha a Walkease ragasztót használja, mindig viseljen
kesztyűt. Vigyen fel egy kevés ragasztót a tömbre (max. 2
ml). Ne használjon túl sok ragasztót. A fölösleges mennyiségű
ragasztó miatt a ragasztás sikertelen lesz. Határozott
mozdulattal nyomja rá a tömböt a patára. Körülbelül 10
másodpercig gyakoroljon rá állandó nyomást, ezt követően
érezni fogja, hogy a tömb "tapad". (Hideg időben ennél
hosszabb időre lehet szükség). Amint a "tapadást" érzi,
azonnal engedje le a patát, hogy az állat teljes súlyával
ránehezedhessen a tömbre, véglegesítve a tapadást. A
Walkease tömb nem illeszkedik megfelelően, ha az állat nem
nehezedik rá, mielőtt a ragasztó megkötne.
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Az állat súlya alatt a ragasztó nagyon gyorsan megköt. A
fölösleges ragasztó kinyomódik, és a tömb hozzáilleszkedik a
pata felületéhez. Ez javítja a tapadást az érintkezési felületen,
és erősebb kötést eredményez. Hideg időben a kötési idő
valamennyire megnőhet, így kicsit tovább hagyja állni a
tömbön az állatot, mielőtt szabadon engedné.
A Walkease tömböket általában nem szükséges eltávolítani.
2-3 hét elteltével természetes módon lekopnak.
Shoof kereskedőjén keresztül rendelhet további tömböket és
ragasztót.
1. ábra:
Szükség szerint kezelje a sérült talpat.
2. ábra:	A reszelővel készítse elő a talpat a ragasztásra.
3. ábra:	Vigyen fel egy kevés ragasztót a tömbre.
4. ábra:	Határozott mozdulattal nyomja rá a tömböt az
egészséges talpra, úgy, hogy túlnyúljon a pata
falán.
5. ábra:	Azonnal engedje le a lábat, hogy az állat
ránehezedhessen a tömbre.
Nota bene : nézd meg „ a ragasztó kötési ideje „
táblázatban az első oldalon
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