
MaxTrax™ 2.0 Standard Tall 
MaxTrax™ 2.0 Standard Ankle
Optimal brug

Udviklet til brugertilpasset heling. Vores næste generation af walker-

støvle giver dig en personlig pasform, pålidelig støtte og forbedret 

komfort med innovative funktioner, herunder tilpassede, formbare 

dobbelte opretstående støtter, alsidige krydssnøringsmuligheder, 

justerbare remme, en lav fodseng og en skridsikker, tyk "rocker"-

sål, der fremmer naturlig gang og stødabsorbering, samt en unik 

indlægssål i formstøbt skum og en afrundet kappehæl, der kan 

tilpasses. Desuden passer den forbedrede støvlelængde og foringens 

omkreds en mange flere ben- og fodstørrelser. Støtte og behandling 

af ødem ved akutte ankelforstuvninger, bløddelsskader i underbenet, 

marchfrakturer i underbenet, stabile frakturer i fod og ankel, stabil, 

forsinket heling af frakturer eller manglende heling af frakturer i 

distale tibia og fibula, akillessene-reparationer, knystoperationer, 

metatarsalfrakturer, skader på forfod, mellemfod og bagfod. 

Fordele og egenskaber

• Kundetilpassede, formbare opretstående støtter. Hybrid plastik- og 

metalkonstruktion opfylder forudsætningerne for traumebehandling.

• Alsidighed ved krydssnøringen. Brugertilpasset pasform.

• Forbedret støvlelængde og foringsomkreds. Passer mange flere 

ben- og fodstørrelser.

• Skridsikker "rocker"-sål. Med optimeret lav fodseng.  

Fremmer naturlig gang og stødabsorbering.

• Justerbare remme. Muliggør gentagen applicering og fleksibilitet,  

så man kan undgå bandager eller hot spots.

• Achillesrem. Hjælper med til at sikre hælen, når du har støvlen på,  

og kan fjernes efter behov.

• Indlægssål i formstøbt skum. Pasformen kan individualiseres og 

komforten er høj. Den hævede, afrundede kappehæl kan tilpasses til 

eventuelle operationssteder.

Bestillingsinformation

MaxTrax 2.0 Standard Tall 
MaxTrax 2.0 Standard Ankle

Varenr. Beskrivelse Skostrl. Størrelse Ekstra foring

11-4500-1 Standard Tall 30-34 XS 25-2110-1

11-4500-2 Standard Tall 34-37,5 S 25-2110-2

11-4500-3 Standard Tall 38-43,5 M 25-2110-3

11-4500-4 Standard Tall 44-46,5 L 25-2110-4

11-4500-5 Standard Tall > 47 XL 25-2110-5

11-4501-1 Standard Ankle 30-34 XS 25-2111-1

11-4501-2 Standard Ankle 34-37,5 S 25-2111-2

11-4501-3 Standard Ankle 38-43,5 M 25-2111-3

11-4501-4 Standard Ankle 44-46,5 L 25-2111-4

11-4501-5 Standard Ankle > 47 XL 25-2111-5
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