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Contender Knäortos anvendes efter skade eller operation 
på knæ eller ben, hvor der er behov for et kontrolleret 
bevægelsesområde eller fuldstændig immobilisering 
af knæleddet. Udviklet til at muliggøre hurtig og enkel 
postoperativ tilpasning. Contender er en af de letteste rigi
de ortoser på markedet. 

Ortosens inderside er udstyret med et blød polstring i et foam-
materiale med god friktion, som griber fat om benet og sikrer, 
at ortosen bliver siddende, hvor den skal. Hurtig-låsen gør 
ortosen enkel at tage på og gør det muligt at foretage meget 
små justeringer, som sikrer den bedst mulige pasform. Skinnerne 
kan bøjes, så de kan tilpasses til hver enkelt patient. Ved hjælp 
af ortosens teleskopmekanisme kan ortosens længde justeres 
fra 45 cm til 66 cm i trin på 0,3 cm. Teleskopsystemet gør det 
også muligt at flytte benmanchetterne. 

Ekstension og fleksion kan justeres og låses fra -10° til 40° i 
intervaller på 10°. Kontrolleret bevægelsesområde 
mellem -10° og 110° justeres enkelt med trykknapper. 

Indikationer: Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk 
stabilisering. Til kontrol af bevægelsesområde efter operation 
af ACL, PCL, MCL og LCC, menisk, patella, artrose, stabil 
femurfraktur, total knæplastik og skinnebensfraktur. BEMÆRK! 
Må kun anvendes efter afprøvning og rekommandation om 
anvendelsen af medicinsk uddannet personale.

Kontraindikation: Ikke beregnet til personer med vægt >110 kg.

Størrelse: Universalstørrelse. 

Måltagning: Lårets omkreds i cm (ca. 15 cm over patella). 
Passer til lår med en omkreds på op til 86 cm. 

Materiale: Aluminium, foam, velcro. Latexfri.

Vaskeanvisninger: Tekstilbeklædning-vask 40C grader. Den 
bedste holbarhed opnås ved at håndvaske og lufttørre tekstilet. 
Skinnerne og samlingerne -vaskesmed en klud og varmt vand/
mildt desinifektionsmiddel 

Tilbehør: Ekstra polstring og bandset kan købes separat: 
- Polstring til Contender Lite  art.no 70638-00-51
- Polstring til Contender Full Foam  art.no 70639-00-51
- Bandset til Contender Universal  art.no 70638-00-52
- Strapattachment Small   art.no 70638-90-45
- Strapattachment Large   art.no 70638-90-65

Contender - Post-op knæortose 
ART.NO 70638, ART.NO 70639

Model Art.no

Lite 70638-00-50

Full Foam 70639-00-50


