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PlusPoint knæortosen er velegnet til personer med 
moderat til alvorlig ligament instabilitet fra korsbånd eller 
laterale ledbånd (ACL, PCL, MCL og LCL). Giver støtte og 
begrænsning af ROM efter ligamentrekonstruktion eller 
meniskoperation. Knæortosen forhindrer hyperekstension 
ved at begrænse rækkevidden af fleksion og ekstension. 
Knæortosen har anatomisk design med en stabil og 
let ramme, der nemt kan tilpasses efter behov. Ved 
anvendelse forhindrer de lette nummererede bånd at 
ortosen roterer.  

Båndene er polstrede, sømløse og meget behagelige 
direkte mod huden. Det polycentriske led er fladt og har 
plug-in stopper for at begrænse fleksion og ekstension. En 
anatomisk formet polstring til mediale kondyl er placeret 
på ortosen og giver en behagelig støtte. To alternative 
tykkelser af polstring følger med produktet og kan nemt 
erstatte den færdigmonterede. Polstringen til ortosen 
er fastgjort med sikre trykknapper. Knæortosen sidder 
godt fast, takket være et overfladelag med hudvenligt 
skridsikkert materiale.

PlusPoint kan bruges til bad og rehabilitering i ferskvand. 
Sørg for, at alle dele er tørre, inden du bruger ortosen igen.

ROM, bevægelsesinterval: Fleksion: 45-90° (i interval af 15°) 
Ekstension: 0-40 ° (i interval af 10°) 
Immobilisering: 0-30° (i interval af 10°).

Indikationer: Moderat til alvorlig ligament instabilitet i
knæ (ACL, PCL, MCL og LCL). Kompleks instabilitet af 
knæleddet, traumatisk eller degenerativ. Til immobilisering 
af knæled, post-op eller post trauma. Profylaktisk 
beskyttelse af ledbånd ved sportsaktivitet. 

Materiale: Aluminiumskinner. Polyesterpolstring. Latexfri. 

Vaskeanvisninger: Ortosen kan tørres af med en blød og 
fugtig klud. 

Størrelse og mål: Størrelse: S - 2XL. Højde: 40 cm.
Låromkreds: Mål 15 cm over knæet, fra centrum af patella.

PlusPoint - Knæortose
ART.NO 70653

Venstre Højre
Omkreds 
lår i cm

Størrelse Art.no Størrelse Art.no

S 70653-10-40 S 70653-20-40 39-47

M 70653-10-50 M 70653-20-50 47-53

L 70653-10-60 L 70653-20-60 53-60

XL 70653-10-70 XL 70653-20-70 60-67

2XL 70653-10-80 2XL 70653-20-80 67-75

Anatomisk design, stabil ramme 
med lav vægt, let formet og med 
polycentrisk led.


