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Cirrus er en individuelt tilpasset airwalker, der giver 
maksimal støtte og komfort. Pumpesystemet er fuldt 
integreret, så kompression og pasform kan justeres uden 
en separat pumpe. Walkeren har en pumpe på hver side 
med uafhængig betjening. Skinnen er nem at justere med 
tre velcrobånd. Både skinne og polstringen er ventileret 
og anatomisk udformet. Rullesål med lav profil giver god 
stabilitet og gør det lettere at gå normalt. Lav vægt.

Som tilbehør er der en hælkile, hvis der ønskes øget 
plantarfleksion. Fem uafhængige kiler sættes sammen til 
den ønskede højde.

Indikationer: Immobilisering af fod og ankel. Til behandling 
af blødvævsskader, forstuvninger, stabile frakturer 
og akillesseneruptur. Benyttes også til postoperativ 
stabilisering af anklen. Kontraindikationer: Ikke beregnet til 
diabetespatienter. Ikke beregnet til ustabil brud.
Risici: Ingen kendte. 

Materiale: Polypropylen 62%, Termoplastisk gummi (TPR) 
5%, Nylon 11%, PU-skum 8%, TPU 6%, EVA 3%, Metal 3%, 
Papirmasse 2%. Latexfri. 

Vaskeanvisning: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. 
Polstring håndvaskes og lufttørres. Må ikke tørretumbles. 

Opmåling: Modsvarende skostørrelse. 
Størrelse XS og S, maksimal vægt 90 kg. 
Størrelse M, L og XL maksimal vægt 135 kg. 

Tilbehør:
• Hælkile venstre(Universal):   80215-10-00
• Hælkile højre(Universal):   80215-20-00
• Strømper i 2-pak (Universal):  80215-30-00 
• Hygiejnebeskyttelse 10-pak (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

Integrerede pumper på begge sider 
giver selvstændig regulering af 
kompressionen.

Lav rullesål til naturlig gangart.

Aftagelig og justerbar tåbeskyttelse.

De cirkulære bånd kan trådes 
gennem yderdelen for at opnå 
maksimal komprimering.


