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Stride OA (osteoartrose) er en let og bekvem 
lavprofilortose, som anvendes til smertelindring og for at 
lette og forbedre funktionen ved knæartrose. Skinnen har 
unikke muligheder for at vinkles med den medfølgende 
nøgle og kan indstilles til en medial eller lateral aflastning. 
Bevægelsesgraden kan indstilles i 0°, 5°, 10°, 15°, 20° og 
25° af ekstension og i 45°, 60°, 75° og 90° af fleksion. 

Ortosen har kun en skinne, så kontralateral kontakt 
undgås i den tid. Perfekt til patienter med bilaterale 
gener og patienter, der har begrænset mellemrum 
mellem lår eller knæ, når de går. 

Stride anvendes lateralt og åbnes/lukkes let med fire 
quick release knapper. 

Støbt polstring med silikonebeklædt overflade på 
indersiden som mindsker risikoen for tryk på tibia og 
eliminerer risikoen for at den glider. 

Indikationer: Mild til svær grad af knæledsartrose i 

ét kompartment, gonarthrosis. Kontraindikation: Ikke 
beregnet til personer med vægt >110 kg.

Størrelse: 
Standard: for personer under 182 cm
Høj: til personer over 182 cm
Fås til højre og venstre knæ.

Materiale: Skinne i aluminium, knæpude i neopren. Foret 
med et ruskindslignende materiale i polyester. Skridsikker 
silikone indvendigt. Latexfri.

Vaskeanvisninger: Tekstilpolstring vaskes på 40°C, tørres 
fladt. Leddene kan tørres af med en blød, fugtig klud. 

Tilbehør: Ekstra polstring kan købes separat. 
- Polstring til Stride OA, venstre  art.no 70652-10-55
- Polstring til Stride OA, højre  art.no 70652-20-55

Stride OA - Knæortose
ART.NO 70652

Standard Høj

Højre 70652-20-50 70652-20-60

Venstre 70652-10-50 70652-10-60

Størrelse Universel Universel

Patientens 
højde < 182 cm > 182 cm

Passer til lår med en omkreds på op 
til 76 cm.


