
Behagelig knæortose for 
hyperextensionskontrol

Medial-Lateral stabilitet

Fri rørlighed

Meget let

Lav profil










• Fire unikke D-ringer medfølger
  • Smidig med lav profil design
    • Enkel at fæste
      • Selvlåsende skruer
        • Kan fæstes på begge sider

Hyberextensionskontrol
Ortosens længde gør at trykket mod femur og tibia bliver mindre uden at 
hyperextensionskontrollen bliver dårligere. Dette bidrager til at ortosen bliver 
mere behagelig at bære.

Fri rørlighed i leddet
Eftersom ortosens fire skinner bevæger sig uafhængig af hinanden kan den følge benets 
naturlige bevægelse fra extension til fuld flexion.

Enkel at tage på og af
Båndet sidder fast på polstringen for at underlette korrekt placering og plads til de forskel-
lige polstringer. Når ortosen skal af, anbefales det kun at åbne polstringen på ortosens 
forside samt båndene på den ene side.

Behagelig polstring
Lavet af kunstlæder som er lamineret mod skum og blød velour på indersiden. 
Giver en blød og behagelig støtte for de bløde dele.  

Lav profil
Den smidige konstruktion gør at ortosen kan bæres under tøjet.

Hyperextensionsortose med øget AP/ML stabilitet

Unikke D-ringe
Kun CHECK!

Patent # DE69815379.0, FR1028676, 
GB1028676, IT1028676, US6368297

At modvirke hyperextension i knæleddet og 
støtte knæledsinstabilitet:
•  Genu Recurvatum
•  Ligamentinstabilitet
•  Valgus/varus instabilitet
•  Neurologiske skader/sygedomme som 
 medføre svaghed i Quadriceps
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-  Kondylpuder til bedre  
 pasform

-  D-ringer som 
 forenkler påtagning

-  Rustfrit stål 
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Art. nr. Farve Ve/Hø Knæmål M-L mid-patella Længde

28652 Sort Bilat. 9-13 cm 45 cm

28651 Ekstra båndsæt

28653 Ekstra D-ringer 4 stk.

KONTRAINDIKATIONER:
Check Stainless må ikke anvendes 
ved høj aktivitet (sport).


