
I den nye AvalonK2VAC kombineres AvalonK2 fotens hydrauliske ankel med integrert forhøyet 
vakuum for å gi mer naturlig bevegelse og bedre hylsepassform.

AvalonK2VAC er spesielt utviklet for protesebrukere med begrenset gangfunksjon, der hydraulisk 
ankelteknologi og en optimalisert vristform bidrar til bedre stabilitet og økt sikkerhet for brukeren. 
Kombinert med integrert forhøyet vakuum, vil større grad av kontroll, bedre mobilitet og redusert 
vevsbelastning bidra til økt komfort og brukertilfredshet. 

AvalonK2VAC Dataark

Funksjoner

 Hydraulisk ankelteknologi

 Vristform spesielt utviklet for å gi bedre stabilitet og mobilitet

 Integrert forhøyet vakuum for bedre hylsepassform og økt sikkerhet             

 Utviklet for å gi redusert vevsbelastning og bedre komfort



Tekniske spesifikasjoner
Maks brukervekt  150kg
Aktivitetsnivå  2
Størrelser  24-30cm
Komponentvekt  583g (størrelse 26cm uten fotskall)
Bygghøyde  122mm
Hælhøyde  10mm
Ankelbevegelighet (ROM) 6° PF / 3° DF
Vanntett  Nei
Egnet for utendørs bruk Ja
Produktkode  AVAC
Fotskall med sandaltå Ja
Garantitid*  24 Måneder
Maksimalt vakuum  17”Hg
*Fotskall 12 måneder, glidesokk 3 måneder 

Ordreeksempel

Tilbehør
DF/PF Adjuster Key 940236
Socket Connection Kit 409663
Check Valve Service Kit 409863

Dokumenterte fordeler ved hydraulisk ankelteknologi
• Økt tåklaring i svingfasen reduserer risikoen for snubling og fall
• Selvjusterende ankelledd og ståstøtte gir bedre kontroll og balanse
• Økt sikkerhet i bakker og trapper
• Forbedret gangsymmetri og balansert benbelastning
• Reduserer belastningen på den friske siden
• Bidrar til forbedret mobilitet og økt ganghastighet

Dokumenterte fordeler ved forhøyet vakuum 
• Reduserer volumsvingninger
• Reduserer kontaktflatetrykket
• Bidrar til bedre sårtilheling
• Reduserer stempeleffekt
• Gir en mer symmetrisk gange, bedre balanse og redusert risiko for fall
• Gir økt komfort og bedre brukertilfredshet
 
Kliniske studier, de nyeste forskningsrapporter og fullstendige referanser er tilgjengelig på:                         
https://www.blatchford.co.uk/prosthetics/professionals/

Produktkode Str. Side
AVAC 25 L

Legg til D for mørkt fotskall. 
Eksempel: AvalonK2VAC, størrelse 25, venstre.
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