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  AirTraveler Walker 

1.  Odblokuj zapinki Velcro i wyjmij but wewnętrzny oraz dodatkową gąbkę z buta (zdjęcie 1). 
2. Załóż but wewnętrzny oraz zamknij wokół goleni przy pomocy rzepów (zdjęcie 2).
3.  Umieść nogę w skorupie Walkera. By to ułatwić, rozepnij klamry i rozszerz but dwoma 

rękoma (zdjęcie 3).
4.  Zapnij klamry Velcro rozpoczynając od klamry najbliżej kostki. Upewnij się, że goleń jest 

komfortowo umieszczona w bucie (zdjęcie 4).
5.  Zainstaluj pompkę. 
6.  Napompuj powietrze w kanały powietrzne. Użyj przezroczystej końcówki pompki  

(zdjęcie 5). Powietrze jest rozprowadzane równomiernie w bucie wewnętrznym. Odpowied-
nia ilość powietrza to taka, która zapewnia iż zarówno stopa oraz kostka nie poruszają  
się swobodnie w bucie. But wewnętrzny powinien zapewnić odpowiednią ochronę dla 
stopy oraz kostki.

  W przypadku odczucia swędzenia czy też wystąpienia bólu, proszę natychmiast zmniejszyć 
ciśnienie w bucie za pomocą odwrotnej (czarnej) strony pompki (zdjęcie A). Jeżeli ból nie 
ustąpił, należy zdjąć but i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

 Opcjonalnie; umieszczanie dodatkowej podkładki z pianki (dostarczanej jako akcesorium):
  4 ośmiokątne podkładki (zdjęcie B) są używane do unieruchomienia lub wyściełania kostki, 

dzięki czemu pozwala na indywidualne dopasowanie. Umieść podkładki w miejscu,  
gdzie otarcia muszą być zredukowane lub też gdzie zbyt duża przestrzeń musi zostać 
wypełniona.

Instrukcja używania

Wskazania

>  w leczeniu obrzęków
>  przy ostrych zwichnięciach
>  w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej, ran otwartych i niewielkich owrzodzeń
>  w celu dokonania odciążenia
>  pooperacyjnie, po zabiegach chirurgicznych na palcach oraz przodostopiu
>  po złamaniach i pęknięciach w obrębie kostki oraz stopy
>  urazy ścięgna Achillesa

 Przeciwwskazania:
>  stosowanie AirTraveler Walker nie jest rekomendowane kiedy czucie jest osłabione

By wyczyścić materiał wierzchni jak i wyściółkę wewnętrzną, proszę zastosować letnią 
wodę o temperaturze około 30 stopni oraz łagodne mydło, jeżeli to będzie konieczne. Umyj 
warstwę wewnętrzną i wysusz od razu. Zostaw but otwarty by powietrze mogło go 
samoistnie osuszać. Nie stosuj żadnych suszarek. 

Instrukcja dotycząca czyszczenia
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  Twój lekarz przepisał Ci produkt, który zastępuje gips na nodze. Konstrukcja 
kołyskowej podeszwy gwarantuje poprawne fizjologicznie przetaczanie podczas 
chodzenia. Chodzenie w takim bucie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, 
dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

> Nie prowadź samochodu w takim bucie.
>  Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodzenia po schodach i chodzenia po 

nierównych powierzchniach. 
>  Chodź wolniej niż normalnie. Nie nosisz normalnego obuwia, dlatego potrzebne jest 

więcej miejsca przy stawianiu kroków.

  Stosowanie tego produktu powinno być nadzorowane przez lekarza. W przypadku 
odczucia swędzenia czy też wystąpienia bólu, proszę niezwłocznie skontaktować się z 
lekarzem. 

  Proszę zwrócić szczególną uwagę w przypadku pacjentów z neuropatią. Chodzi o 
zapewnienie, by Walker nie powodował ograniczeń w cyrkulacji krwi. Pacjent 
powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdy wystąpią jakiekolwiek 
sytuacje niepożądane takie jak: stwierdzenie bólu, swędzenia, obserwowalnych 
zmian lub innych wcześniej nie występujących reakcji. Unikaj zbyt mocnego 
pompowania kanałów powietrznych. Zabezpiecza to przed wywieraniem zbyt dużego 
nacisku na goleń. 

  W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre 
funkcjonowanie i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.
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Manufactured by:

 Rozmiar:
 Sprzedawany pojedynczo, dostępny w 5 rozmiarach
 XS (do 36), S (37 – 38), M (39 – 41), L (42 – 44), XL (45 – 47)
> dostępne w wersji krótkiej oraz długiej
> Uniwersalny – można go nosić zarówno na prawej jak i na lewej nodze

 Materiał:
 Zewnętrzna wkładka: TPR 
 Wewnętrzna wkładka: EVA
 Materiał wewnętrzny: Poliester
 Wkładka usztywniająca : Nylon

Dane techniczne


