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En dynamisk 
løsning for barn 
og ungdom



En ortose-revolusjon...

KiddieROCKER® er utviklet for å imøtekomme 
behovet hos barn med mer omfattende proble-
mer enn droppfot. Akkurat som KiddieGAIT® 
er KiddieROCKER® dynamisk gradert mellom 
størrelsene. Gir også økt stabilitet i M/L og 
A/P-plan.

KiddieGAIT® tilbyr en tidlig dynamisk
ortosebehandling som kan bidra til at barnet
får et jevnere og mer naturlig biomekanisk
korrekt gangmønster. Ortosen hjelper barnet
gjennom svingfasen, og kontrollerer fotens
bevegelighet i flere plan gjennom støtfasen. 
Ortosens plassering på framsiden av tibia 
hjelper også til ved andre proksimale proble-
mer, som f.eks. hyperekstensjon i kneet eller 
”Crouch”-gange.

KiddieGAIT® skal brukes  i kombinasjon  
med en individuell fottilpassing for å kontrollere 
fotens posisjon.

...med mange dynamiske egenskaper!

KiddieGAIT® og KiddieROCKER® 

skal brukes i kombinasjon med en 
individuell ortosetilpassing, f.eks.
innlegg/SMO for å kontrollere fotens
posisjon.



Borrelås på innsiden av ”vingene”
•  Borrelåsen fester seg ikke i klærne
•  Lettere å holde fri for smuss

En ny myk polstring til KiddieGAIT® og 
KiddieROCKER® som er spesielt egnet for 
pasienter med prominent tibia eller sensitiv 
hud, men også for de med høyt aktivitetsnivå. 
ComfortKIT™ har en indre kjerne av såkalt 
”memory foam” som gjør at den naturlig 
tilpasser seg benets form ved bruk. Når
materialet hviler går det tilbake til sin 
opprinnelige form.

SoftSHELLTM er en polstring for 
KiddieGAIT® som kler inn hele 
ortosen. Innsiden er laget av samme 
materiale som SoftKIT™. Yttersiden består 
av et blankt mønstrete lycramateriale som 
forandrer utseendet. Det blanke materialet 
gjør at klær glir lettere mot ortosen. 
KiddieGAIT® SoftSHELLTM leveres 
komplett med polstring og bånd.
 

•  Båndene festes på innsiden
•  Minsker risikoen for å sette
 båndene på feil plass

 

En ortose-revolusjon...
Brede bånd for mer 
behagelig passform

Ergonomisk designede ”vinger”
•  Formet for pasientkomfort og
 tilpasset passform

...med mange dynamiske egenskaper!

Vinger og bånd

Myk polstring

Tilbehør og funksjoner



Kiddie®GAIT Kiddie®ROCKER

Venstre Høyre Venstre Høyre Størrelse Høyde Lengde 
Fotblad

28372 1008 28372 2008 - - BabySmall 150 mm 110 mm

28372 1009 28372 2009 - - BabyMedium 180 mm 125 mm

28372 1010 28372 2010 - - BabyLarge 200 mm 140 mm

28900 1011 28900 2011 28902 1011 28902 2011 Small 220 mm 160 mm

28900 1012 28900 2012 28902 1012 28902 2012 Medium 257 mm 180 mm

28900 1013 28900 2013 28902 1013 28902 2013 Large 295 mm 200 mm

28900 1014 28900 2014 28902 1014 28902 2014 X-Large 315 mm 210 mm

ComfortKITTM SoftKITTM SoftSHELLTM Størrelse

Piratmønster Rosa hjerter

28418 0011 28378 0011 28359 0011 28358 0011 Small

28418 0012 28378 0012 28359 0012 28358 0012 Medium

28418 0013 28378 0013 28359 0013 28358 0013 Large

28418 0014 28378 0014 28359 0014 28358 0014 X-Large


