
FXPro Walker



Instrukcja używania

Wskazania

> leczenie skręceń
> rany na stopie
> złamania stopy oraz stawu skokowego
> złamania w obrębie przodostopia
> problemy ze ścięgnem Achillesa 
> rany oraz skaleczenia w obrębie przodostopia, śródstopia oraz pięty

Przeciwwskazania:
Stosowanie walkera FXPro nie jest rekomendowane w sytuacji, gdy osłabione jest  
czucie w obrębie stopy oraz kostki.

Czyszcząc skorupę oraz wyściółkę stosuj letnią wodę (30 stopni) oraz łagodne środki 
myjące. Po czyszczeniu osusz w temperaturze pokojowej. Nie stosuj suszarek. 

Instrukcja dotycząca czyszczenia

 FXPro Walker
 Orteza stabilizująca 

1.  Odepnij rzepy, wyjmij but wewnętrzny walkera oraz ośmiokątne podkładki piankowe. 
(zdjęcie 1)

2.  Umieść goleń w bucie wewnętrznym a następnie zapnij rzepy. (zdjęcie 2)
3. W celu bezpiecznego umieszczenia goleni w walkerze, rozszerz go na boki. (zdjęcie 3)
4.  Umieszczając nogę w walkerze upewnij się, że pięta jest bezpiecznie umiejscowiona w tylnej 

jego części. Jeżeli to konieczne, odepnij rzepy w tylnej części walkera i dostosuj do goleni. 
Następnie zapnij rzepy z przodu walkera (rozpoczynając od rzepów bliżej kostki). Upewnij 
się, że noga jest komfortowo umieszczona w walkerze. (zdjęcie 4)

  Opcjonalnie: umieszczanie podkładek piankowych (dostarczanych jako dodatek):
  Cztery ośmiokątne podkładki (zdjęcie 4) stosowane są by unieruchomić oraz wyściełać 

kostkę stawu skokowego, co pozwala na indywidualizację dopasowania walkera. Umieść 
podkładki w miejscu gdzie muszą zostać zredukowane otarcia lub wypełnione muszą  
zostać wolne przestrzenie.
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Manufactured by:

Dane techniczne

 5 rozmiarów:
 XS (do 36), S (37 – 38), M (39 – 41), L (42 – 44), XL (45 – 46)

 > dostępne w 2 długościach – krótki i długi
 > uniwersalny – można stosować na prawą oraz lewą nogę

 Materiał:
 Podeszwa: TPR
 Wkładka: EVA
 Materiał wierzchni: Poliester

  Lekarz przepisał Państwu ortezę stabilizującą. Kołyskowy kształt podeszwy ułatwia 
przetaczanie. Chodzenie w Walkerze jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu. Proszę 
o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami. 

> nie prowadź samochodu nosząc walker
>  zwróć szczególną uwagę podczas chodzenia po schodach, wchodzeniu na krawężniki oraz 

podczas chodzenia po nierównych powierzchniach
> chodź wolniej niż normalnie

  Stosowanie tego obuwia powinno być konsultowane z lekarzem. W przypadku wystą-
pienia bólu, swędzenia lub podrażnienia skóry proszę kontaktować się bezpośrednio 
z lekarzem. 

  Stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem jego funkcjonalność nie może być 
zagwarantowana. 

 


