
Velikost velikost obuvi
x-small do 35
small 35 - 39

medium 39 - 43
large 43 - 46

x-large nad 46

BORT Air Walker long 100 300 
AIR WALKER DLOUHÝ 100 300 BORT 
 
Ortéza k immobilizaci kloubů oblasti bérce a nohy, podpora poškozených tkáňových struktur. Znehybňuje hlezenný kloub,  
odlehčuje zátěž svalů, podporuje hojivý proces. 

 
Návod k použití : 
  

Krok 1 : 
Otevřete cirkulární suché zipy a odejměte přední kryt 
  
 
 
 

Krok 2: 
Otevřete černé vypodložení a umístěte končetinu  
s nohou  do walkeru. Ujistěte se, že , že pata je správně umístěna.   
Nyní uzavřete černé vypodložení  a ujistěte se, že na něm  
nejsou žádné záhyby 
  
Krok 3: 
Umístěte šedivý přední kryt s centrálním suchým zipem  
na černé vypodložení. Uzavřete 3 cirkulární suché zipy.  
Začněte zipem na hřbetu nohy a skončete zipem na bérci.  
Pokud je potřeba, zvyšte tah. 
  
Krok 4: 
Nyní použijte modré postranní pumpy k naplnění zabudovaných   
vzduchových komor. Komory se plní nezávisle. Začněte s vnitřní  
(mediální) pumpou. 
 
 
Krok 5 : 
Ke snížení tlaku vzduchu nebo ke snětí walkeru musíte vypustit  
vzduch. Toho dosáhnete zdvižením šedého krytu u pumpy a  
zmáčknutím šedivého knoflíku.   
  
  

Indikace : 
Před a pooperační/posttraumatická immobilizace, stabilní fraktury nohy a hlezna, stabilní fraktury distálního bérce, těžká 
podvrtnutí hlezna 
 
 Kontraindikace: 
Onemocnění periferních tepen, poruchy lymfatického oběhu, otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikace 
ortézy, poruchy citlivosti , poruchy prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla. 
  
Složení : 
70 % Polyamide, 30 % Ester - based polyurethane 
 

Důležité upozornění : 
Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař 
určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to 
nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.  
  
Údržba : 
Čistěte mírným detergentem a vlažnou vodou 
  
Výrobce: BORT GmbH                                                                                                                           
Dovozce : 
DVORT spol. s r.o. 
distribuce  
Nerudova 8 252 19 Rudná 
www.dvort.cz, e-mail: distribuce@dvort.cz 
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