
Cirrus, airwalker

After Initial Fitting

SE  Vid utprovning av Cirrus, öppna alla band (A), tag bort 
det främre skalet (B) och tag ur linern (C). Tåskyddet (D) 
kan antingen anpassas eller tas bort helt, se bild 6.

EN When applying Cirrus for first time open all straps, (A) 
remove anterior shell (B) then remove liner (C). Toe guard (D)  
can be adjusted or removed (See step 6 below).

SE  Fäst det främre skalet mot linerns framsida.

EN  Using hook attachments fix front plastic 
shell to front of liner.

SE  Fäst banden. Starta med bandet vid 
tårna och avsluta med det översta. Se till att 
de sitter stadigt men inte för hårt.

EN  Fasten straps, from toes up, ensuring they
are firm but not too tight.

SE  Pumpa för att fylla luftcellerna till önskad 
kompression, bägge pumparna kan med 
fördel pumpas samtidigt för balanserat 
tryck. Säkerställ att patienten ger feedback 
om behagligt tryck.

EN  Press the pumps to inflate air cells to the 
required level. Ensure patient feedback is 
used to determine comfort. Both pumps can 
be pressed simultaneously for balanced 
pressure.

SE  Placera foten i linern, Se till att 
hälen kommer längst bak. Förslut 
linern med kardborrefästen, se till 
att fot och ben är väl polstrade. 

EN  Apply liner ensuring the heel is 
pushed fully into the liner. Fasten 
hook closures on foot and leg 
sections ensuring they are snug.

SE  Placera foten med linern i Cirrus Walker och se till att hälen 
kommer mot bakre kanten av ortosen. Tryck fast linern mot insidan 
av skalet.

EN  Place foot/liner into walker ensuring heel is against posterior 
border of walker. Apply pressure to fix liner to shell.
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SE  Tåskyddet kan anpassas till 
patienten eller tas bort hel.

EN  Toe guard can be adjusted 
or removed if required.

SE  Ta av Cirrus:
• Öppna alla band och tag 
bort det främre skalet.
• Öppna linern och lyft ur 
benet.
• Linern skall sitta kvar i 
walkern.

EN  Remove Cirrus:
• Open all straps and 
remove anterior plastic shell.
• Open liner and remove 
lower leg.
• Liner should remain 
attached to walker.

SE  Önskas ökat tryck på det 
främre skalet dras banden 
genom skårorna på sidorna av 
skalet.

EN  If required increase compres-
sion on anterior shell by inserting 
both ends of ankle strap through 
slots in walker section as shown.

SE  Öppna locket och tryck på ventilen för 
att minska lufttrycket.

EN  Open the cap and press the valve to 
deflate.

SE  Ta på Cirrus:
• Placera foten i walkern med linern, se 
till att hälen kommer längst bak i linern.
• Stäng linern och se till att foten är väl 
polstrad
• Fäst det främre skalet mot främre 
delen av linern.
• Fäst banden vid tårna och avsluta 
med det översta. Se till att de sitter 
stadigt men inte för hårt.

EN  Aapply Cirrus:
• Insert lower leg into the walker  
assembly ensuring heel is well back.
• Fasten liner ensuring it is snug.
• Using hook attachments fix shell to 
front of liner.
• Fasten straps, from toes up, ensuring 
they are firm but not too tight.
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