
Semi-rigid
Hyperekstensjonsortose



En funksjonell kneortose 
ved hyperekstensjon i kneleddet

Silikon som er 
strategisk plassert for å 
hindre migrasjon.

Justerbare leddstopp.
Fleksjon: 45º, 60º, 75º, 90º
Ekstensjon: 10º, 20º, 30º, 40º

Lomme som 
beskytter og 
holder leddet på 
plass.

Anatomisk formet 
patellaåpning med 
silikonpolstring.

Kryssbåndet kan enkelt 
justeres med en hånd.

Ortosen er forformet 
etter benets kontur for å 
oppnå bedre komfort.

Det brede båndet hindrer 
skinnene fra å gli bakover 
når hyperekstensjonsbåndet 
strammes.

Forformet forsterkning som 
stabiliserer åpningen og avlaster 
trykk fra AFO.



Effektiv og letthåndterlig kneortose 
ved hyperekstensjon.

Justerbare leddstopp.
Fleksjon: 45º, 60º, 75º, 90º
Ekstensjon: 10º, 20º, 30º, 40º

Tynt og lett materiale som puster og er 
behagelig for brukeren.

• Den unike forsterkningen gjør at ortosen alltid holder seg
 åpen i overkant, og gjør det enkelt å føre ortosen over
 foten og opp på benet selv ved nedsatt håndfunksjon.

• Romslig pådragslomme i overkanten brukes for å dra
 ortosen opp på benet og deretter justere så patella-
 åpningen er korrekt plassert over kneet.

Ultramyk innside med lav friksjon og 
uten synlige sømmer som gnager.

• Skaper et ”beskyttelseslag” mellom ortosen
 og huden.

• Motvirker hudirritasjon.

• Hjelper ortosen med å gli lett over foten
 og opp på benet.

Den unike T-Bøylen gjør det enklere å:

• På egen hånd ta på ortosen i sittende.

• På egen hånd ta på ortosen selv med nedsatt håndfunksjon.

Ta på ortosen med en hånd

Hvordan skal skal T-Bøylen brukes?

• T-Bøylen monteres under den grå markeringen
 på lårdelens bakside.

• Med alle bånd åpnet dras ortosen, med baksiden
 vendt framover, opp over foten.

• Når ortosen er dratt over foten vris ortosen rett vei. 
 Dette momentet forenkles med hjelp av det ultramyke 
 materialet på innsiden av ortosen. Ortosen dras opp på benet til 
 patellaåpningen er korrekt plassert over kneet.



SEMI-RIGID
Hyperekstensjonsortose

T-BØYLE FRA SIDEN BAKFRA

Art.nr. Beskrivelse Størrelse Omkrets 
15cm under 
midt- patella

Omkrets
midt-patella

Omkrets 
15cm over 
midt-patella

28715  0011 Kneortose Small 32-37 cm 32-37 cm 39-44 cm

28715  0012 Kneortose Medium 36-41 cm 36-41 cm 43-48 cm

28715  0013 Kneortose Large 40-45 cm 40-45 cm 47-52 cm

28715  0014 Kneortose X-Large 44-49 cm 44-49 cm 51-57 cm 

28716  0000 T-Bøyle En Størrelse
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CROSS™ er beregnet for mild til moderat hyperekstensjon i kneleddet som følge av nevromuskulære 
sykdommer eller andre skader. Ortosen kan brukes sammen med Allard AFOs når hyperekstensjon i 
kneleddet forekommer i kombinasjon med droppfot.


