
NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU 

Contender Full Foam

Contender Lite

Class I

20
21

06
22

_N
O

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mer informasjon og instruksjoner er tilgjengelig på www.nordicare.se

Contender Knöortos brukes etter skade på eller 
operasjon av kne eller ben når det er behov for kontrollert 
bevegelsesomfang eller total immobilisering av kneleddet. 
Utviklet for å muliggjøre rask og enkel utprøving etter 
operasjon. Contender Knäortos er en av de letteste rigide 
ortosene på markedet. 

Innsiden av ortosen er utstyrt med myk polstring, som 
med god friksjon griper tak i benet og holder ortosen på 
plass. Spennen gjør ortosen enkel å få på og muliggjør 
svært presise justeringer for å oppnå en optimal passform. 
Skinnene kan bøyes for å tilpasses hver pasient. Ortosens 
teleskopmekanisme gjør det mulig å regulere ortosens lengde 
fra 45 til 66 cm i trinn på 0,3 cm. Teleskopsystemet tillater også 
flytting av benmansjettene. 

Ekstensjon og fleksjon kan reguleres og låses fra -10 til 40 
grader i intervaller på 10 grader. Kontrollert bevegelsesomfang 
fra -10 til 110 grader reguleres enkelt med trykknapper. 

Kontraindikasjon: Ikke beregnet på personer med vekt >110 kg. 

Indikasjoner: Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk 
stabilisering. Til kontroll av bevegelsesomfang etter operasjon 
av ACL, PCL, MCL og LCC, menisk, patella, artrose, stabil 
femurfraktur, total plastisk knekirurgi og tibiaplatåfraktur. MERK 
! Skal bare brukes etter anbefaling og foreskriving om bruk av 
kvalifisert medisinsk helsepersonell.

Størrelse: Universell størrelse. 

Mål: Omkrets lår i cm (ca. 15 cm over patella). Passer lår med 
omkrets opptil 86 cm. 

Materiale: Aluminium, skummateriale, velcro. 

Vaskeråd: Tekstil polstring- vask ved 40 C, for best holdbahet 
andbefales håndvask, tørkes liggende. 

Skinnende og skjøtende - vaskes av med klut og varmt vann, 
mild desinfeksjonsmiddel.

Tilbehør: Eksra polstring og bandset kan bestilles separat:
- Polstring till Contender Lite  art.no 70638-00-51
- Polstring till Contender Full Foam art.no 70639-00-51
- Bandset till Contender Universal  art.no 70638-00-52
- Strapattachment Small   art.no 70638-90-45
- Strapattachment Large   art.no 70638-90-65

Contender - Post-op kneortose
ART.NO 70638, 70639

Modell Art.no

Lite 70638-00-50

Full Foam 70639-00-50


