
Behagelig kneortose 
for kontroll av 
hyperekstensjon

Medial-Lateral stabilitet

Fri bevegelighet

Meget lav vekt

Lav profil










• Fire ulke D-ringer er inkludert
  • Smidige med lavprofil design
    • Enkle å feste
      • Selvlåsende skruer
        • Kan festes på begge sider

Hyperekstensjonskontroll
Ortosens lengde gjør at trykket mot femur og tibia blir mindre uten å gjøre kontrollen av 
hyperekstensjon dårligere. Dette bidrar til at ortosen er mer behagelig i bruk.

Fri bevegelighet i leddet
Fordi ortosens fire skinner beveger seg helt uavhengig av hverandre, kan den følge benets 
naturlige bevegelsesmønster fra ekstensjon til full fleksjon.

Enkel å ta på og av
Båndene sitter fast på polstringen for å forenkle rett plassering og korrekt plass for de 
ulike polstringene. Når ortosen er utprøvd, anbefales det å kun åpne båndene på ortosens 
framside og kun på en side.

Behagelig polstring
Laget av kunstlær som er laminert mot skum med myk velour på innsiden. 
Gir myk og behagelig støtte til mykdelene.

Lav profil
Den smidige konstruksjonen gjør at ortosen kan brukes under klær.

Hyperekstensjonsortose med økt AP/ML stabilitet.

Unike D-ringer
Kun på CHECK!

Patent # DE69815379.0, FR1028676, 
GB1028676, IT1028676, US6368297

Til å motvirke hyperekstensjon i kneleddet og 
å støtte instabilitet i kneleddet.
•  Genu recurvatum
•  Instabilitet i ligamentene
•  Valgus/varus instabilitet
•  Nevrologiske skader/sykdommer som 
 medfører svakhet i Quadriceps
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-  Kondyleputer for 
 bedre passform

-  D-ringer som
 forenkler å ta den på

-  Rustfritt stål
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Art. nr. Farge Ve/Hø Knemål M-L midt-patella Lengde

28652 Svart Bilateral 9-13 cm 45 cm

28651 Ekstra båndsett

28653 Ekstra D-ringer, 4 stk.

KONTRAINDIKASJONER:
Check Stainless må ikke brukes ved 
høy aktivitet (sport).


