
MaxTrax™ 2.0 Air Tall
MaxTrax™ 2.0 Air Ankle
Optimal brug

Brugertilpasset heling med fortræffelig pneumatisk støtte. 

Individualiseret pasform, pålidelig støtte og forbedret komfort er 

kombineret med innovativ pneumatisk teknologi i en walker-støvle, 

der er udviklet til brugertilpasset heling. MaxTrax™ 2.0 Air giver støtte 

på en ny og bedre måde med et justerbart dobbelt luftcellesystem, 

der opretholder kontakten med fod/ben for at forbedre stabiliteten og 

for at give plads til ændringer i ødemer. Pumpen og udløserventilen 

sidder praktisk på siden af støvlen, så de kan anvendes sammen med 

knæscootere/-rollatorer. Formbare, dobbelte opretstående støtter, 

der kan brugertilpasses, alsidige krydssnøringsmuligheder, justerbare 

remme, en unik formstøbt skumindlægssål med afrundet kappehæl, 

der kan tilpasses, og en lav fodseng med skridsikker "rocker"-sål, der 

giver en behagelig, brugertilpasset pasform. 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.

• Pumpe og udløserventil. Inkluderet de pneumatiske modeller for 

praktisk kontrol af luftcellesystemet.

• Justerbart dobbelt luftcellesystem. Opretholder kontakten med fod/

ben for at forbedre stabiliteten og give plads til ændringer i ødemer.

• 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. Giver en brugertilpasset pasform.

Bestillingsinformation

MaxTrax 2.0 Air Tall / MaxTrax 2.0 Air Ankle

Varenr. Beskrivelse Skostrl. Størrelse Ekstra foring

11-4502-1  Air Tall 30-34 XS 25-2112-1

11-4502-2  Air Tall 34-37,5 S 25-2112-2

11-4502-3  Air Tall 38-43,5 M 25-2112-3

11-4502-4  Air Tall 44-46,5 L 25-2112-4

11-4502-5  Air Tall > 47 XL 25-2112-5

11-4503-1 Air Ankle 30-34 XS 25-2113-1

11-4503-2 Air Ankle 34-37,5 S 25-2113-2

11-4503-3 Air Ankle 38-43,5 M 25-2113-3

11-4503-4 Air Ankle 44-46,5 L 25-2113-4

11-4503-5 Air Ankle > 47 XL 25-2113-5
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