
Brukarinformation 

Aircast walker ortos 
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SYFTE 
Ortosen används efter skada eller operation av underben, vrist eller 
fot för stabilisering och avlastning. Fodret har invändiga luftkanaler 
som pumpas för individuell passform och tryckfördelning. 

ANVÄNDARINSTRUKTION 
1. Lossa remmar, ta bort front och öppna tåskyddet och fotfikar. 
2. Använd gärna en strumpa på foten i ortosen. 

Placera foten i ortosen sittande. Täck foten med fikarna och 
tårna med tåskyddet. 
Drag åt remmarna nerifrån och upp. Drag åt tills det sitter tätt 
och bekvämt. 

3. Tryck in slangen i luftcellsventil ett på frontkåpan. Pumpa 
på bollen tills nedre delen av den svarta tryckmätarens 
indikator nått upp över 30. Låt slangen vara kvar i ventilen och 
sluta pumpa - tryckmätarens indikator kommer att sjunka 
sakta. Drag ut slangen ur ventilen när indikatorns undre kant 
hamnat inom rätt tryckområde (se nedan). 
Upprepa för samtliga ventiler. 

Ventil 1: 10-20 
Ventil 2: 20-30 (Observera att det fnns 

två ventiler med nummer 2) 
Ventil 3: 10-20 

4. Töm luftcellerna innan ortosen tas av. 
För att tömma luftcellerna, tryck in 
bollens svarta spets märkt ”defate” 
i ventilerna och pumpa. 



ATT TÄNKA PÅ 
Kontrollera alltid luften i ortosen med tryckmätaren om du justerat 
remmarna. 

RENGÖRING OCH SKÖTSEL 
Plastdetaljer går att torka av med fuktig trasa. 

PROBLEM 
Vid skav, tryck eller andra problem kontakta Ortopedteknik. 



 
 

 
 

 

LÅNEVILLKOR 
Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du 
som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du 
skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer 
bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte 
återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig. 
Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till 
oss på Ortopedteknik i Borås eller Alingsås lasarett, 
om inget annat avtalas. 

FÖR RÅDGIVNING, TIDSBOKNING, SERVICE 
ELLER REPARATION 
Ortopedteknik, Borås lasarett 
Tel:.............. 033-616 14 60 

Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare 
Fax:............. 033-616 20 06 
e-post: ........ ota.boras@vgregion.se 
hemsida:..... www.vgregion.se/sas 

1177 VÅRDGUIDENR 
Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in 
på webben: www.1177.se 
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