
Malleo Immobil Walker
Jedna rodzina - wiele możliwości leczenia

Informacja dla użytkowników
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Malleo Immobil Walker

Rodzina produktów Malleo Walker idealnie nadaje 
się do pooperacyjnego i zachowawczego leczenia 
urazów stopy i stawu skokowego.  Oferuje szeroką 
gamę zaopatrzenia terapeutycznego w przypadku 
uszkodzeń więzadeł, tkanek miękkich, ścięgien, a 
także przedniej części stopy, śródstopia, kości 
stępu i stawu skokowego.

Wszystkie modele posiadają zaokrągloną podeszwę 
zewnętrzną, wspomagającą fizjologiczny chód. 
Zapięcia Velcro zapewniają prosty i szybki montaż, 

co wpływa na łatwą obsługę ortezy przez 
użytkownika. Dodatkowo, rodzina produktów 
Malleo Immobil Walker jest uniwersalna, co 
oznacza, iż może być stosowana do zaopatrzenia 
zarówno lewej jak i prawej nogi.

Antypoślizgowa podeszwa, ze specjalnie 
zaprojektowanym bieżnikiem, gwarantuje 
najwyższe bezpieczeństwo - nawet na miękkim i 
nasiąkniętym deszczem podłożu.

Antypoślizgowa podeszwa 
zapewniająca odpowiednią 
przyczepność i stabilnośćZaokrąglona podeszwa zewnętrzna 

wspomagająca fizjologiczny chód

Łatwe i szybkie zapięcia Velcro

Wbudowana przestrzeń 
absorbująca wstrząsy 
wypełniona komorami 
powietrznymi 

Zintegrowana pompka

• 50S12-1 Malleo Immobil Air Walker High
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Tabela rozmiarów

Malleo
Immobil

Walker, high
50S10-1=*

Walker, low
50S11-1=*

Air Walker, high
50S12-1=*

Air Walker, low
50S14-1=*

ROM Walker, high
50S15-1=*

Rozmiar Rozmiar obuwia
S 35 – 37 35 – 37 35 – 37 35 – 37 35 – 37
M 38 – 42 38 – 42 38 – 42 38 – 42 38 – 42
L 43 – 45 43 – 45 43 – 45 43 – 45 43 – 45

XL 46 – 50 46 – 50 46 – 50 46 – 50 46 – 50

Cechy i zalety:

• Zaokrąglona podeszwa zewnętrzna 
 wspomagająca fizjologiczny chód

•  Ortezy wytrzymują maksymalne obciążenie do 
200 kg (440 lbs)

•  Dostępne są w rozmiarach S-XL, obejmując 
szeroką gamę rozmiarów obuwia (35 - 50)

•  Posiadają pod piętą wbudowaną przestrzeń 
absorbującą wstrząsy 

• Wygodne miękkie wyścielenie

• Łatwa obsługa

• Lekka konstrukcja

•  Wszystkie modele unieruchamiają obszar kostki/
stopy. Modele z zintegrowaną pompką, 
dodatkowo wpływają na zmniejszenie obrzęków 
i krwiaków przez umiarkowaną kompresję

•  Osłony przeciwdeszczowe, pokrowce na noc i 
dodatkowe wkładki są dostępne dla wszystkich 
modeli. Kliny pod pięty są dostępne dla modelu 
50S10-1 (10°/16°/22°) oraz 50S12-1 (15°/30°)

Wskazania

Malleo Immobil
Walker,  

low
Air Walker,  

low
Walker,  

high Air Walker, high ROM Walker

50S11-1 50S14-1 50S10-1 50S12-1 50S15-1

Stabilne złamania przodostopia, 
śródstopia i/lub kostki
Dystalne złamanie kości strzałkowej 
Uraz tkanek miękkich stopy/
stawu skokowego
Po operacji palucha koślawego
Urazy przodostopia,
śródstopia i stępu
Skręcenie stawu skokowego

Zerwanie ścięgna Achillesa  
(z wkładkami)

 
(z wkładkami)
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Otto Bock Polska sp. z o.o.
ul. Koralowa 3 · 61-029 Poznań
T +48 61 6538 250 · F +48 61 6538 031
ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl


