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Stride OA (artrose) er en lett og komfortabel ortose 
med lav profil som brukes for smertelindring også for å 
forenkle og forbedre funksjon ved kneartrose. Ortosen 
har unike muligheter til å vinkle skinnen med den 
medfølgende nøkkel og kan stilles inn for medial eller 
lateral lettelse. Driftsområdet kan stilles i forlengelsen 
0°, 5°, 10°, 15°, 20° & 25° og 45°, 60°, 75° & 90° fleksjon.

Ortosen har bare en skinne slik at den kontralaterale 
kontakt unngås i løpet av tiden. Perfekt både til 
pasienter med bilaterale plager og dem som har 
begrenset mellomrom mellom lår eller knær 
under gange. 

Stride brukt sidelengs og åpnes/lukkes enkelt med 
fire hurtigutløser.

Støpt polstring med silikonbeklädd overflate på 
innsiden reduserer risikoen for tibialt press og eliminerer 
risikoen for migrasjon. 

Indikasjoner: Mild til alvorlig grad av kneleddsartrose i 
ett kompartment, gonarthrosis. Kontraindikasjon: Ikke 
beregnet på personer med vekt >110 kg.

Størrelse: 
Standard: for personer under 182 cm
Høy: for personer over 182 cm
Tilgjengelig for høyre og venstre kne.

Materiale: Skinne i aluminium, knepute i neopren. 
Fôret med imitert semsket skinn (polyester). Silikon på 
innsiden motvirker migrering. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Tekstilpolstringen vaskes på 40°C, tørkes 
flatt. Leddet kan tørkes av med en myk, våt klut. 

Tilbehør: Eksra polstring kan bestilles separat.
- Polstring til Stride OA, venstre  art.no 70652-10-55
- Polstring til Stride OA, høyre  art.no 70652-20-55

Stride OA - Kneortose
ART.NO 70652

Standard Høy

Høyre 70652-20-50 70652-20-60

Venstre 70652-10-50 70652-10-60

Størrelse Universal Universal

Lengde 
pasient < 182 cm > 182 cm

Passer til lår med omkrets opptil 76 
cm.


