
Trusted Solutions,
Passionate People®

Komfort og trykkavlastning

Maxxcare® Pro 
hælavlaster



Art.nr Produkt Størrelse Materiale 
060004 Hælavlaster S Luftceller
1578539 Hælavlaster Standard (M-L) Luftceller 
060003 Hælavlaster XL Luftceller 

Tekniske data

Perfekt form og trykkavlastning

Maxxcare Pro er egnet til forebygging for pasienter 
med risiko for å utvikle trykksår og som et ekstra 
hjelpemiddel for pasienter med eksisterende 
trykksår på hæl og/ eller ankel.

Hælavlasteren reduserer smerte under lengre 
perioder med sengeleie og kan bidra til å forhindre 
droppfot.

Undersiden er utstyrt med et høyfriksjonsmateriale 
som gir ekstra sikkerhet når man går. Man kan 
dermed trygt beholde hælavlasteren på, for 
eksempel når man skal fra seng til toalett.

0,1 kg

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

60°

Vask:
60°

Maxxcare-teknologi

Maxxcare Pro bruker den unike Vicair®-
teknologien. Luftcellene gir komfort, stabilitet og 
beskyttelse mot trykk- og skyvkrefter.

Maxxcare Pro består av et slitesterkt 
lavfriksjonsmateriale på utsiden og et mykt 
materiale på innsiden. Materialet minimerer også at 
skyvkrefter oppstår. Den gode passformen gjør at 
den sitter godt rundt foten. Hælavlasteren kan 
brukes liggende, sittende og gående.

Utstyrt med to store borrelåsbånd som er enkle å 
feste og åpne.

Justerbare borrelåsbånd 
gjør at hælavlasteren sitter 
godt på foten. Hælavlasteren 
kan vaskes i maskin uten å 
fjerne luftputene.

ST
XL

< 430 mm
< 17 in.

SIZE

≥ 430 mm
≥ 17 in.

Tilgjengelig i tre størrelser. 
XL-varianten passer for dem 
som har mål over 43 cm på 
det bredeste punktet rundt 
hælen og øvre del av vristen 
(se bildet).

Artikkelnummer

Egenskaper og muligheter

Maxxcare Pro hælavlaster gir utmerket komfort
for pasienter med høy risiko for å utvikle trykksår. Hælavlasteren kan 
også brukes som ekstra hjelpemiddel til pasienter som har utviklet 
trykksår på hæl og/eller ankel. Kan vaskes på 60 grader.
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S < 380 mm
< 17 in.




