
POTRAUMINIS BATAS
SUkURTAS kOMfORTUI, SUPROjekTUOTAS gIjIMUI



Tai lengviausias kada nors sukurtas kompanijos Aircast potrauminis batas 
Airselect, kuris jungia moksliniais tyrimais pagrįstas naujoves, komfortą, 
patikimumą ir klinikinius rezultatus. Nei vienas kitas potrauminis batas negali 
Jums to pasiūlyti.

Nauja patogesnė integruota 
oro pagalvių sistema
• Visiškai integruota oro pagalvių technologija leidžia 

greitai ir paprastai pritaikyti batą prie individualių pėdos 

ypatybių.

• Leidžia pacientui pačiam reguliuoti ortopedinio bato 

prisitaikymą prie pėdos.

Ėjimo metu oras pagalvėse 

juda masažuodamas tinimo 

vietas ir mažindamas edemą.

Sugraduotas ratukas palengvina 

individualų oro pagalvių 

pripūtimo lygį kiekvieną kartą 

užsidedant batą.

Duplex™ oro pagalvių 
technologija pagreitina gijimą 
• Daugybė oro pagalvių, interguotų pusiau standžiame 

įtvare, užtikrina pulsuojančią pneumatinę kompresiją 

kiekvieno žingsnio metu.

• Dėl šių savybių klinikiniais tyrimais įrodyta, jog kojos 

tinimas mažėja 3 kartus greičiau, sumažėja skausmas, 

greitėja gijimo procesai.

Integruota pompa leidžia 

pacientui pačiam reguliuoti 

kiekvienos oro pagalvės 

pripūtimo lygį.



Kaip veikia  Duplex™ oro pagalvių 
technologija? (pav. 1)

- Kai pacientas stovi ramiai, pirmomis 

sekundėmis slėgis oro pagalvėse yra 

stabilus.

- Ėjimo metu oras apatinėse (mėlyna 
linija) ir viršutinėse (violetinė linija) oro 

pagalvėse juda sukurdamas kintančią 

kojos kompresiją.

- Be to, dėl susisiekiančių oro pagalvių, 

kompresija didesnė apatinėje 

potrauminio bato dalyje: ji sukuria 

laipsniškai didėjantį spaudimą.

- Dėl šių savybių Duplex technologija 

sukuria klinikiniais tyrimais įrodytą, 

laipsniškai kintančią kompresiją, kuri 

greičiau sumažina tinimą.

Duplex™ oro pagalvių technologija 

Tipinė kompresijos schema (pav. 1)

Kompresija mažiausia 

statant koją ant kulno

Kompresija didėja 

vidurinėje žingsnio fazėje

Kompresija didžiausia 

atsispyrimo metu

Ėjimo ciklas

Kiekviena oro pagalvė turi 
savo paskirtį

• Slėgis viršutinėje oro pagalvėje mažesnis. Tai 

gerina kraujotaką ir padeda išvengti raumenų 

atrofijos. 

• Pulsuojantis efektas, kuris atsiranda ėjimo metu, 

gerina kraujotaką, mažina tinimą ir padeda kaliuso 

formavimuisi.

• Oro slėgis priekinėje oro pagalvėje padeda išlaikyti 

pėdą bate ir pagerina kitų oro pagalvių veiklą. 



SoftStrike technologija mažinanti apkrovą kulnui

Panaudota patentuota, tinklo formos, smūgius sugerianti medžiaga sumažina apkrovą kulnui ir padeda apsaugoti nuo neigiamų 

smūgių ėjimo metu. Lenkta pado forma ir svoris padaro ėjimą natūralesniu ir mažina neigiamų klubo kompensacinių judesių 

poveikį eisenai.

Kulno apkrova sugeriama dėl 

patentuotos  SoftStrike technologijos.

Vidurinė pado dalis sukurta sumažinti klubo 

sąnario kompensacinių judesių ir kelio 

sąnario lenkimo judesių poveikį eisenai.

Priekinė pado dalis tęsia riedėjimo 

judesį ir užtikrina mobilumą.

• Žemo profilio, lenktas padas leidžia natūraliai eiti ribodamas 

priekinės pėdos dalies judesių amplitudę ir apsaugodamas 

nuo per didelio kelio sąnario ištiesimo ėjimo metu.

• Netepanti paviršiaus ir atspari slydimui pado guma. Padas 

geriau sukimba su pagrindu.

Ypač lengva potrauminio bato karkaso technologija 

• Tai lengviausias potrauminio bato karkasas.

• Pusiau standus karkasas užtikrina oro cirkuliaciją esant 

minimaliam svoriui ir neprarandant tvirtumo.

• Jei reikia, karkasas gali būti pjaunamas ir fomuojamas 

naudojant karštį.

• Aptaki ir daug kiaurymų turinti karkaso forma užtikrina gerą 

ventiliaciją.

• Specialios formos išgaubimai ties kulkšnimis apsaugo nuo 

nereikalingo spaudimo.

• Dėl trijų dirželių sistemos koja apspaudžiama tolygiai.



Aircast™ Walker batas atkartoja natūralią eiseną 

Aircast Walker batas atkartoja natūralią eiseną ir apsaugo nuo klubo sąnario kompensacinių judesių labiau nei nei kiti 

potrauminiai batai.

Ergonomiškas, daugiakryptis, lenktas padas užtikrina puikų stabilumą bei platų ir stabilų pagrindą pėdai, kuris idealiai 

sukimba su danga ir suteikia pacientui saugumo jausmą.

Natūrali eisena 

Judesių analizės laboratorija, atlikusi išsamius biomechaninius testus, patvirtina, kad Aircast Walker potrauminis batas 

pasižymi puikiomis kinematinėmis savybėmis visose eisenos fazėse.

Slėgio pasiskirstymo grafikai rodo, jog Aircast Walker potrauminio bato slėgio centras tolygiai pasiskirsto nuo 

užpakalinės iki priekinės pėdos dallies, palengvindamas natūralią eiseną.

Ki
to

 g
am

in
to

jo
 b

at
as

A
irc

as
t W

al
ke

r b
at

as

Te
ni

so
 b

at
el

is



AirSelect™ batų serija

AIRSELECT™ ELITE
Ypatybės ir nauda

- Tvirtas, pusiau standus karkasas apgaubia 

ir apsaugo koją.

- Duplex oro pagalvių technologija sukuria 

kintančią pneumatinę kompresiją.

- Karkase yra 3 reguliuojamo slėgio oro 

pagalvės ir 1 stabilaus slėgio pagalvė 

priekinėje įtvaro dalyje.

- 4 oro pagalvių kombinacija užtikrina pilną 

kojos apspaudimą.

- Integruota pripūtimo sistema su ratuku 

palengvina tikslų oro pagalvių pripūtimo 

lygį kiekvieną kartą užsidedant batą.

- SoftStrike technologija – padas sugeria ir 

išsklaido smūgius ėjimo metu. 

- Lengvas, laboratorijoje testuotas lenktas 

padas sudaro sąlygas natūraliai eisenai.

- Kojos pirštų uždangalas apsaugo priekinę 

pėdos dalį.

Indikacijos

- Pėdos, čiurnos ir apatinės kojos dalies 

lūžiai be dislokacijos

- Ūmūs čiurnos patempimai 

- Po-operacinė imobilizacija

- Greitesnė edemos rezorbcija

AIRSELECT™ SHORT
Ypatybės ir nauda

- Tvirtas pusiau standus karkasas.

- 2 pripučiamos šoninės oro pagalvės.

- 1 stabilaus slėgio oro pagalvė priekinėje 

dalyje.

- Smūgius „sugerianti“ SoftStrike 

technologija.

- Lengvas ir lenktas padas sudaro 

sąlygas natūraliai eisenai.

Indikacijos

- Vidutinio laipsnio stabilumas 

- Padikaulių lūžiai

- Priekinės ir vidurinės pėdos dalies 

traumos

- Ūmios ir pooperacinės būklės

- Po pėdos Hallux valgus operacijos

- Minkštųjų audinių pažeidimai

AIRSELECT™ STANDARD
Ypatybės ir nauda

- Tvirtas, pusiau standus karkasas apgaubia 

ir apsaugo koją.

- oro pagalvių technologija sukuria kintančią 

pneumatinę kompresiją. 

- Apatinėje karkaso dalyje yra 2 

reguliuojamo slėgio oro pagalvės.

- Integruota pripūtimo sistema su ratuku 

palengvina tikslų oro pagalvių pripūtimo 

lygį kiekvieną kartą užsidedant batą. 

- SoftStrike technologija – padas sugeria ir 

išsklaido smūgius ėjimo metu.

- Lengvas ir lenktas padas sudaro sąlygas 

natūraliai eisenai.

Indikacijos

- Vidutinio laipsnio stabilumas

- Pėdos, čiurnos ir apatinės kojos dalies 

lūžiai be dislokacijos

- Ūmūs čiurnos patempimai 

- Po-operacinė imobilizacija 



AirSelect Elite

KODAS
BATO DYDIS

DYDIS
EU

01EP-XS Iki 35.5 XSmall

01EP-S 35.5 - 39.5 Small

01EP-M 39.5 - 43 Medium

01EP-L 43-47 Large

01EP-XL 47+ XLarge

AirSelect Standard

01EF-XS Iki 35.5 XSmall

01EF-S 35.5 - 39.5 Small

01EF-M 39.5 - 43 Medium

01EF-L 43-47 Large

01EF-XL 47+ XLarge

AirSelect Short

01ES-XS Iki 35.5 XSmall

01ES-S 35.5 - 39.5 Small

01ES-M 39.5 - 43 Medium

01ES-L 43-47 Large

01ES-XL 47+ XLarge

Priedai

01WXT-x Uždangalas nuo lietaus, aukštas

01WXS-x Uždangalas nuo lietaus, žemas

0130A-x Higieninis uždangalas

01T-x Piršto uždangalas

01P414 Bato užraktas 

01K-x Kulno paaukštinimai

0129P Kojinė (balta),  dydis - Xsmall

0129A Kojinė (balta),  dydis - Universal

Priedai

Apsauginis 
uždangalas 
nuo lietaus
- Dydis: S,M,L

Pusiau standus kojos 
pirštų uždangalas
- Dydis: S, L

Higieninė apsauga
- Dydis: S, M/L, XL

Kojinė
- Dydis: XS, U

Bato užraktas
- reguliuojamas

Kulno paaukštinimai po Achilo 
sausgyslės operacijos
- 1 = 10°

- 2 = 16°

- 3 = 22°



Gaminius galite įsigyti:

Vilniuje
 
Parduotuvėje SveIkATOS ReIkMeNyS
A. Vivulskio g. 18, tel. 8 616 32123
Darbo laikas: I–V 9–18 val.

AB Ortopedijos technika prekybos salone
L. Asanavičiūtės g. 27 A, tel. (8-5) 2731387

Kaune

Parduotuvėje SveIkATOS ReIkMeNyS
Birštono g. 12/ Puodžių g. 2, tel. 8 686 99909
Darbo laikas: I–V 9–18 val.

AB Ortopedijos technika prekybos salone
Savanorių pr. 284, tel. (8-37) 312509

Klaipėdoje 

Parduotuvėje SveIkATOS ReIkMeNyS
S. Daukanto g. 2, tel.  8 650 94699
Darbo laikas: I–V 9–18 val.

AB Ortopedijos technika prekybos salone
M. Mažvydo al. 8, tel. (8-46) 412445

Panevėžyje
 
AB Ortopedijos technika prekybos salone
Smėlynės g. 2, tel. (8-45) 582063

Sveikatinėje (PC „Babilonas“) 
Klaipėdos g. 143a, tel. 8 611 50807

Šiauliuose
 
AB Ortopedijos technika prekybos salone 
Vilniaus g. 25, tel. (8-41) 524342

Ukmergėje 
 
AB Ortopedijos technika prekybos salone
Vytauto g. 105, tel. (8-340) 63440

TeIDA biuras

Druskininkų g. 1

LT-44288 Kaunas

Tel. 8 37 323576

info@teida.lt; www.teida.lt

Darbo laikas: I–V 9–18 val.


