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Postoperativ knæortose anvendes som en 
stabiliserende eller immobiliserende ortose efter 
skade eller operation af knæleddet til kontrol a 
fleksion/ekstension og medial/lateral stabilitet. 
Udviklet for hurtigt og nem afprøvning efter skade/
operation.

Indersiden af   ortosen er forsynet med blød polstring, 
som med god friktion griber fat om benet og får 
ortosen til at sidde på plads. De skråtstillet stropper 
med hurtiglåse gør afprøvningen og anlæggelse 
let for patienten. Skinnerne kan indstilles, så de 
tilpasses individuelt til hver patient.

Med den teleskopiske mekanisme kan ortosens 
længde justeres fra 50 cm til 63 cm. Forlængelse og 
bøjning kan justeres og låses fra 0° til 45° i intervaller 
på 10°/15°. Kontrolleret bevægelsesområde mellem 
0° og 120° bestemmes let med en trykknap i 
intervaller på 10°/15°. Indstillingen kan sikres med de 
medfølgende kabelbindere.

Indikationer: Postoperativ stabilisering. 
Posttraumatisk stabilisering. Til kontrol af 
bevægelsesområdet efter operation af ACL, 
PCL, MCL og LCC, menisk, patella, slidgigt, stabil 
femoral kondylfraktur, total knæudskiftning og tibial 
kondylfraktur.

BEMÆRK! Må kun bruges af sundhedsfaglig 
uddannet personale og lægefaglig anbefaling .

Størrelse: Universal størrelse.

Materiale: Aluminium, Skum, Velcro. Latexfri.

Vaskeanvisning: Tekstilbetræk - Maskinvaskes ved 
30 ºC. Det anbefales, at håndvaske dette, dermed 
opnåes størst holdbarhed. 
Skinnerne og led - vaskes af med klud og varmt 
vand/mild desinfektionsmiddel.

TopScore ROM - Post-op knæortose

Forlængelse og bøjning kan justeres 
og låses fra 0° til 45° i intervaller på 
10°/15°. Kontrolleret bevægelses-
område mellem 0° og 120° bestem-
mes let med en trykknap i intervaller 
på 10°/15°.

Med teleskopmekanismen kan 
ortosens længde justeres fra 50 cm 
til 63 cm.

Størrelse Art.no

Universal 70645-00-50

Tilbehør Art.no

Polstring 70645-00-55

Bånd 70645-00-65


