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Cirrus är en individuellt anpassningsbar airwalker som 
erbjuder maximalt stöd och komfort. Pumpsystemet är 
helt integrerat vilket gör att kompression och passform kan 
anpassas utan separat pump. Walkern har en pump på 
var sida som regeleras oberoende av varandra. Ortosen är 
enkel att justera med tre kardborreband. Tjockt löstagbart 
inlägg. Den vadderade polstringen är uttagbar. Både skal 
och polstring är ventilerande och anatomiskt formade. Halkfri 
rullsula med låg profil medger god stabilitet och underlättar 
en normal gång. Låg vikt. Universal

Som tillbehör finns hälkil om ökad plantarflexion önskas. Fem 
fristående kilar byggs samman till önskad höjd. Klarar tyngre 
patienter; XS, S max 90 kg, M, L, XL max 135 kg.

Indikationer: Immobilisering av fot och fotled. Vid behandling 
av mjukdelsskada, stukning, stabil fraktur och akillessenruptur. 
Även vid postoperativ stabilisering av fotleden. 
Kontraindikationer: Ej avsedd för diabetespatienter. 
Ej avsedd för instabil fraktur. Risker: Inga kända.

Material: Polypropylen 62%, Termoplastisk gummi (TPR) 5%, 
Nylon 11%, PU-skum 8%, TPU 6%, EVA 3%, Metall 3%, 
Paper pulp 2%. Latexfri.

Tvättråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstring 
handtvättas och plantorkas. Torktumla ej.

Måttagning: Motsvarande skostorlek.
Storlek XS och S, maxvikt 90 kg
Storlek M, L och XL maxvikt 135 kg

Tillbehör: 
• Hälkil vänster (Universal):   80215-10-00
• Hälkil höger (Universal):    80215-20-00
• Strumpa 2-pack (Universal):  80215-30-00 
• Hygienskydd 10-pack (Universal):  80219-00-00

Storlek Skostorlek 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

Integrerade pumpar på båda sidor 
reglerar kompressionen oberoende 
av varandra.

Låg rullsula för naturlig gång.

Avtagbart och justerbart tåskydd.

De cirkulära banden kan träs genom 
skalet för att ge maximal kompression.


