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Stride OA (osteoartrit) är en lätt och bekväm lågprofilsortos 
som används för smärtlindring samt för att underlätta och 
förbättra funktion vid knäledsartros. Ortosen har unika 
möjligheter att vinkla skenan med den medföljande 
nyckeln och kan ställas in för medial eller lateral avlastning. 
Rörelseomfånget kan ställas in i extension 0°, 5°, 10°, 15°, 20° 
& 25° samt flexion 45°, 60°, 75° & 90°. 

Ortosen har endast en skena vilket gör att kontralateral 
kontakt undviks under gång. Perfekt både för de med 
bilaterala besvär som för de som har begränsat mellanrum 
mellan lår eller knä i sin gång.  

Stride appliceras lateralt och öppnas/stängs enkelt med 
fyra snabblås.  

Formpressad polstring med silikonbeklädd yta på 
insidan minskar risken för tibialt tryck samt eliminerar 
risken för glidning. 

Indikationer: Mild till svårare grad av enkompartments 
knäledsartos, gonartros.
Kontraindikationer: Ej avsedd för personer med vikt >110 kg.

Storlek: 
Standard: för personer under 182 cm.
Hög: för personer över 182 cm.
Finns för höger och vänster knä.

Material: Skena i aluminium, knäkudde i neopren. Fodrad 
med mocka liknande material i polyester. Silikon på insidan 
för antiglid. Latexfri.

Tvättråd: Textil polstring – tvätt 40°C, plantorkas.  
Leden kan torkas av med mjuk våt trasa.

Tillbehör: Extra polstring kan köpas separat.
- Polstring till Stride OA, vänster  art.no 70652-10-55
- Polstring till Stride OA, höger  art.no 70652-20-55

Stride OA - Knäortos
ART.NO 70652

Standard Hög

Vänster 70652-10-50 70652-10-60

Höger 70652-20-50 70652-20-60

Storlek Universal Universal

Längd 
patient < 182 cm > 182 cm

Passar till lår med omkrets  
upp till 76 cm.


