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Cirrus er en individuelt anpasningsbar airwalker som 
tilbyr maksimal støtte og komfort. Pumpesystemet er helt 
integrert, noe som gjør at kompresjon og passform kan 
tilpasses uten separat pumpe. Walkeren har en pumpe 
på hver siden som kan reguleres uavhengig av hverandre. 
Ortosen justeres enkelt ved hjelp av tre borrelåsbånd. 
Både skall og polstring er ventilert og anatomisk utformet. 
Rullesåle med lav profil gir god stabilitet og gjør det enklere 
å gå normalt. Lav vekt.

Som tilbehør finnes hælkile dersom man ønsker økt 
plantarfleksjon. Fem frittstående kiler bygges sammen til 
ønsket høyde.

Indikasjoner: Immobilisering av foten og ankelen. Ved 
behandling av bløtvevsskader, forstuinger, stabile frakturer 
og akillesseneruptur. Også til postoperativ stabilisering 
av fotleddet. Kontraindikasjoner: Ikke tiltenkt for 
diabetespasienter. Ikke tiltenkt for ustabil fraktur. 
Risikoer: Ikke kjent. 

Materiale: Polypropylen 62%, termoplastisk gummi (TPR) 5%, 
nylon 11%, PU-skum 8%, TPU 6%, EVA 3%, metall 3%, 
papirmasse 2%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Skallet rengjøres med fuktig klut. Polstringen 
håndvaskes og tørkes flatt. Skal ikke tørkes i trommel.

Måltaking: Tilsvarer skostørrelse.
Størrelse XS og S, maksimal vekt 90 kg
Størrelse M, L og XL maksimal vekt 135 kg

Tilbehør:
• Hælkil venstre(Universal):   80215-10-00
• Hælkil høyre: (Universal):   80215-20-00
• Strømper i 2-pakk (Universal):  80215-30-00
• Hygienbeskyttelse 10-pakk (Universal):  80219-00-00

Størrelse Skostørrelse Art.no

X Small <35 80215-00-30

Small 36-38 80215-00-40

Medium 39-42 80215-00-50

Large 43-45 80215-00-60

X Large >46 80215-00-70

Cirrus - Airwalker
ART.NO 80215

Integrerte pumper på begge sider 
regulerer kompresjon uavhengig 
av hverandre.

Lav rullesåle for naturlig gange.

Avtakbar og justerbar tåbeskyttelse.

De sirkulære båndene kan tres 
gjennom skallet for å gi maksimal 
kompresjon.


