
Semi-rigid
Hyperekstensionsortose



En funktionel knæortose til
hyperekstension i knæleddet.

Silikone strategisk pla-
ceret for at forhindre 
migration.

Justerbart ledstop.
Fleksion: 45o, 60o, 75o, 90o 
Ekstension: 10o, 20o, 30o, 40o

Lomme som 
beskytter og holder 
leddet på plads.

Anatomisk formet 
patellaåbning med
silikonepolstring

Krydsbåndet er enkelt at 
justere med en hånd.

Ortosen er formet 
efter benets kontur 
for bedre komfort.

Det brede bånd forhindre 
skinnerne i at glide bagud, når 
man strammer hyper-
ekstensionsbåndet. 

Formet forstærkning som 
stabiliserer åbningen og aflaster 
tryk fra AFO.



Effektiv og let håndterbar knæortose 
til hyperekstension

Justerbart ledstop.
Fleksion: 45o, 60o, 75o, 90o 
Ekstension: 10o, 20o, 30o, 40o

Tyndt, let og åndbart materiale, som er 
behageligt for brugeren

• Den unikke forstærkning gør, at ortosen altid holder sig  
 åben i overkanten. Det gør det lettere at føre ortosen  
 over foden og op på benet selv ved nedsat funktion.

• Smart påtrækningslomme i overkanten i forhold til enkelt  
 påtagning. Justeres så  patellaåbningen er korrekt placeret  
 over knæet.

Blød inderside med lav friktion og 
uden synlige søm som kan irritere

• Skaber et ”beskyttelseslag” mellem ortosen og  
 huden

• Modvirker hudirritation

• Hjælper ortosen til at glide let over foden og op på  
 benet.

Den unikke T-bøjle gør det lettere at:

• At tage ortosen på siddende

• At tage ortosen på ved nedsat håndfunktion. 

Tag ortosen på med en hånd

Hvordan skal T-bøjlen anvendes?

• T-bøjlen monteres under den grå markering på lårets bagside

• Med alle bånd åbne trækkes ortosen med bagsiden 
 fremad op over foden.

• Når ortosen trækkes op over foden vrides ortosen korrekt. 
 Dette moment gør det lettere på grund af det bløde materiale 
 på ortosens inderside. Ortosen trækkes op på benet til 
 patellaåbningen er korrekt placeret på knæet.



SEMI-RIGID
Hyperekstensionsortose

T-BØJLE FRA SIDEN BAGFRA 

Art.nr. Beskrivelse Størrelse Omkreds 
15cm under 
midt-patella

Omkreds 
midt-patella

Omkreds 
15cm over 
midt-patella

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

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

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

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

28716  0000 T-Bøjle One Size
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CROSS™ er lavet til mild til moderat hyperekstension i knæleddet som følge af neuromuskulære 
sygdomme eller andre skader. Ortosen kan anvendes sammen med Allard AFO’s, når hyperekstension i 
knæleddet forekommer i kombination med en dropfod.


