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Postoperativ kneortose brukes som en stabiliserende eller 
immobiliserende ortose etter skade eller kirurgi av
kneleddet for kontroll av fleksjon/ekstensjon og medial/
lateral stabilitet. Utviklet for å muliggjøre rask og enkel 
utprøving etter skade/operasjon.

Innsiden av ortosen er forsynt med myk polstring, som 
med god friksjon griper om beinet og får ortosen til å 
sitte på plass. Kuttede stropper med trykknapper gjør det 
enkelt å prøve og ta på seg for pasienten. Skinnene kan 
innsnevres for å tilpasses hver pasient individuelt.

Med den teleskopiske mekanismen kan ortosens lengde 
justeres, fra 50 cm til 63 cm. Ekstensjon og fleksjon kan 
justeres og låses fra 0° til 45° i intervaller på 10°/15°. 
Kontrollert bevegelsesområde mellom 0° og 120° 
bestemmes enkelt med en trykknapp i intervaller på 
10°/15°. Innstillingen kan sikres med de medfølgende 
kabelbåndene.

Indikasjoner: Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk 
stabilisering. For kontroll av bevegelsesområdet etter 
kirurgi av ACL, PCL, MCL og LCC, menisk, patella, 
slitasjegikt, stabil lårbenkondylbrudd, total kneutskiftning 
og tibia kondylbrudd.

MERK! Skal bare brukes etter medisinsk undersøkelse og 
anbefaling for bruk av kvalifisert medisinsk helsepersonell.

Størrelse: Universell størrelse.

Materiale: Aluminium, skummateriale, borrelås. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeinstruksjoner: Polstring - Finvask 30° C. For best 
holdbarhet anbefales håndvask, plantetørr.
Skinnene og skjøtende - vaskes av med en klut og varmt 
vann/milt desinfeksjonsmiddel.

Forlengelse og fleksjon kan justeres 
og låses fra 0° til 45° i intervaller på 
10°/15°. Kontrollert bevegelsesom-
råde mellom 0° og 120° bestemmes 
enkelt med en trykknapp i interval-
ler på 10°/15°.

Med den teleskopiske mekanismen 
kan ortosens lengde justeres, fra 50 
cm til 63 cm.

Størrelse Art.no

Universal 70645-00-50

Tillbehør Art.no

Polstring 70645-00-55

Band 70645-00-65

TopScore ROM - Post-op kneortose


