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PlusPoint kneortose er egnet til personer med moderat til 
alvorlig ligamentinstabilitet i korsbånd eller sideligament 
(ACL, PCL, MCL og LCL). Gir støtte og begrensning av 
ROM etter ligamentrekonstruksjon eller meniskoperasjon. 
Kneortosen hindrer hyperekstensjon ved å begrense 
bevegelsesmuligheten i fleksjon og ekstensjon.

Kneortosen har en anatomisk design med en stabil og lett 
ramme som enkelt kan bøyes etter behov. Ved påføring 
hjelper de nummererte båndene, som også sikrer at 
ortosen ikke sklir. Båndene er vatterte, sømløse og svært 
behagelige mot huden. Det polysentriske leddet er flatt 
og har plug-in-stop for å begrense fleksjon og ekstensjon. 
Ortosen har en anatomisk formet polstring for medial 
kondyl som gir god støtte. To alternative tykkelser på 
polstring følger med produktet og kan enkelt erstatte 
den forhåndsmonterte. Polstringen til ortosen er fast med 
sikre trykknapper. Kneortosen sitter godt, takket være et 
hudvennlig yttermateriale som ikke sklir.

PlusPoint kan brukes til bading/rehabilitering i ferksvann. 
Sørg for at alle deler er tørre før du bruker ortosen igjen.

ROM, bevegelsesintervall: 
Fleksjon: 45-90° (i intervall på 15°)
Ekstensjon: 0-40° (i intervall på 10°)
Immobilisering: 0-30° (i intervall på 10°)

Indikasjoner: Middels til alvorlig ligamentinstabilitet i kne 
(ACL, PCL, MCL og LCL). Kompleks instabilitet i kneledd, 
traumatisk eller degenerativ. Til immobilisering av 
kneledd post-op/posttrauma. Forebyggende beskyttelse 
av ligament ved idrettsaktivitet.

Materiale: Aluminiumskinner. Polyesterpolstring. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Leddet kan tørkes av med en myk, fuktig klut.

Størrelse og mål:
Størrelse: S - 2XL
Høyde: 40 cm
Låromkrets: Mål 15 cm over kne, fra midten av patella.

PlusPoint - Kneortose
ART.NO 70653

Venstre Høyre
Omkrets 
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 
som lett kan formes og flatt, 
polysentrisk ledd.


