
Innehåll

Bruksanvisning

taluair®

Funktionell Ankelortos

Indikationer/kontraindikationer

Läkaren avgör vilken behandling som krävs
beroende på skadans art.
Vanligtvis kan taluair® användas vid skador på
ligamenten i fotleden, kraftiga stukningar, vid
kronisk instabilitet och vid efterbehandling av
fotledsfrakturer och ligamentrupturer. taluair®
rekommenderas inte vid några andra fotledsproblem
än de tidigare nämnda.

Declaration of conformity

taluair® luftkammarskena motsvarar de
grundläggande kraven för ”European Directive
93/42/EEC for Medical Products”. Den är CE märkt
i överensstämmelse med detta direktiv.

taluair® kommer färdig för användning
tillsammans med bruksanvisning, taluair® består
av en u-formad skena med luftkuddar på var sida,
2 kardborrband och ett hälband. Var god kontrollera
att produkten är fullständig. 

Säkerhetsnoteringar
! Var god följ bruksanvisningen noga.
! Använd en absorberande strumpa under 

taluair®.
! Använd inte en defekt taluair®
! Se till att du får bästa individuella passformen 

genom att följa instruktionen “individuell 
anpassning”.

! Använd en taluair® som passar din storlek. 

Introduktion

Funktionella U-formade ankelortoser har visat sig 
vara mycket effektiva vid rehabilitering av skador och 
degenerativa sjukdomar i fotleden.
Med ledning av det diagnostiska resultatet avgör 
läkaren om hen ska påbörja operativ eller konservativ 
behandling. Oberoende av detta har erfarenheten 
visat att en funktionell rehabilitering är en överlägsen 
fixering.
taluair® stöder fotleden medialt och lateralt (på båda 
sidorna) och tillåter flexion och extension i största 
möjliga utsträckning, så att ett normalt rörelseförlopp 
blir möjligt.
Luftkamrarna fyller ut skålarna, så att obehagligt 
tryck undviks. En kraftigare madrassering vid 
fotknölarna ger högre tryck i den nedre tredjedelen av 
anliggningsytan. Trycket som avtar nerifrån och uppåt 
medverkar till att snabbare avhjälpa svullnader. 
Luftkamrarna består av hudvänlig polyuretanfolie och 
inuti en kärna av PU-skum. Det är ett material som 
har visat sig fungera väl inom det kliniska området. 
Hela produkten är fri från PVC och mjukmedel. Vi 
rekommenderar ändå att man bär en absorberande 
strumpa under skenan.

Användning

Den anatomiskt formade taluair® luftkammarskenan 
har utformats för att vara ett effektivt medicinskt 
hjälpmedel för funktionell rehabilitering.
För att säkerställa bästa passform finns taluair® i två 
storlekar för respektive höger och vänster fotled.



Vi rekommenderar att andvända absorberande
strumpor.
För att sätta på taluair® var god följ de 4 stegen
nedan. Detta för att bäst utnyttja taluair®
rehabiliterande egenskaper.

Individuell anpassning

Avyttring
Kontaktinformation

Skötsel

Produkten är inte steril och kan inte steriliseras. 
Använd endast milda rengörningsmedel.
Alla delar av skenan, som för övrigt är underhållsfri, 
kan tvättas i vatten med milt rengöringsmedel och/
eller desinfektionsmedel. Låt skenan lufttorka eller 
torka med handduk.
Om möjligt skall taluair® endast andändas av en 
person. Om någon mer skall använda skenan måste 
skenan kontrolleras noga så att den fortfarande är 
fullt användbar. Om någon del av skenan är skadad 
kan taluair® inte användas och måste slängas.

taluair® innehåller inga giftiga eller förorenande
substanser. Förutsatt att den inte är infekterad av
bakterier kan den återvinnas.
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Steg 1

Inställning av hälbredden: 
Luftkammarens
nedre ändar kan lyftas. 
Ställ sedan in bredden
och fixera med hjälp av 
kardborrbanden. Hälbandet 
måste alltid befinna sig i mit-
ten.

Steg 2

Sätt först på det nedre
bandet. Därefter tar du
på dig skon och snörar
den.. 

Steg 3

Sedan sätter du på det
övre bandet. Se till att
sidodelarna ligger an rätt
mot fotleden utan att trycka.

Steg 4

Lossa bara kardborrbanden
för att ta av skenan.
Då bibehålls anpassningen 
till foten.

Heel

Sedd bakifrån

Beskrivning Material

luftkuddar PU

hälband PA

kardborrband PA

Val av storlek

taluair® finns i två storlekar för höger och vänster fotled 
som visas i tabellen nedan. Färgen är svart.
Genom att justera hälbandet kan taluair®
anpassas till olika fotbredder och, om så
krävs, till olika grader av svullnad.

Garanti

Garantin täcker användandet av ortosen under 3 månader. 
Ortosen är en medicinsk rehabiliteringsprodukt och skall 
ej användas för några andra ändamål än de beskrivna i 
produktinformationen. All modifiering eller applikation 
som inte är beskriven i produktinformationen kräver 
skriftlig godkännande av albrecht GmbH. Vid avsaknad av 
sådant godkännande gäller ej garantin. 
Om någon led eller komponent skall användas individuellt, 
måste de användas ändamålsenligt. Om någon del eller 
komponent ändras eller modifieras (t.ex. borrning för 
kompletterade fixering) frånsäger sig producenten 
garantiansvaret och detsamma gäller om QM-etiketten tas 
bort.

Tekniska data / Material

Kroppslängd taluair® storlek Art. nr.

upp till 165 cm small/medium-
höger

600MS-R

small/medium-
vänster

600MS-L

längre än 165 cm large-höger 600LS-R

large-vänster 600LS-L




