
Semi-rigid
Hyperextensionsortos



En funktionell knäortos vid
hyperextension i knäleden

Strategiskt placerad silikon 
för att hindra migration.

Justerbara ledstopp.
Flexion: 45o, 60o, 75o, 90o 
Extension: 10o, 20o, 30o, 40o

Ficka som skyddar 
och håller leden 
på plats.

Anatomiskt formad 
patellaöppning med 
silikonpolstring.

Kryssbandet kan enkelt 
justeras med en hand.

Ortosen är förformad 
efter benets kontur för 
bättre komfort.

Det breda bandet hindrar 
skenorna från att åka bakåt 
när hyperextensionsbandet 
dras åt.

Förformad förstärkning som 
stabiliserar öppningen och 
avlastar tryck vid kombination med 
en ankel-fot-ortos.



Justerbara ledstopp.
Flexion: 45o, 60o, 75o, 90o 
Extension: 10o, 20o, 30o, 40o

Effektiv och lätthanterlig knäortos 
vid hyperextension.

Tunnt, lätt material som andas 
och är bekvämt för användaren
• Den unika konstruktionen gör att ortosen alltid håller sig  
 öppen i ovankanten och gör det enkelt att föra ortosen  
 över foten och upp på benet.

• Generös pådragningsficka i ovankanten används för att dra  
 ortosen upp på benet och justera så att patellaöppningen  
 är korrekt placerad över knäet.

Mjuk insida med låg friktion och 
utan synliga sömmar som skaver

• Skapar ett ”skyddslager” mellan ortosen och huden

• Motverkar hudirritation

• Hjälper ortosen att glida lätt över foten och upp på benet.

Den unika T-bygeln gör det enklare att:

• På egen hand ta på ortosen i sittande.

• På egen hand ta på ortosen även vid nedsatt handfunktion.

Ta på ortosen med en hand

Hur skall T-Bygeln användas?
• Bygeln monteras under den grå markeringen 
 på lårdelens baksida.

• Med alla band öppnade dras ortosen med baksidan 
 framåt, upp över foten.

• När ortosen dragits över foten vrids ortosen rätt. Detta 
 moment underlättas genom det mjuka materialet på 
 insidan av ortosen. Ortosen dras upp på benet tills dess att 
 patellaöppningen är korrekt placerad över knäet.



SEMI-RIGID
Hyperextensionsortos

T-BYGEL FRÅN SIDAN  BAKIFRÅN 

CROSS™ är avsedd för mild till måttlig hyperextension i knäleden till följd av neuromuskulära 
sjukdomar eller andra skador. Ortosen kan användas tillsammans med Allard AFOs när 
hyperextension i knäleden förekommer i kombination med droppfot.

Art.nr. Beskrivning Storlek Omkrets 
15cm under 
mid- patella

Omkrets
mid-patella

Omkrets 
15cm ovan 
mid-patella

28715  0011 Knäortos Small 32-37 cm 32-37 cm 39-44 cm

28715  0012 Knäortos Medium 36-41 cm 36-41 cm 43-48 cm

28715  0013 Knäortos Large 40-45 cm 40-45 cm 47-52 cm

28715  0014 Knäortos X-Large 44-49 cm 44-49 cm 51-57 cm 

28716  0000 T-Bygel En storlek
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