
Knäortoser



Människonära design
NordiCare utvecklar egna ortoser med målsättningen att  

finna lösningar som gör livet lättare för såväl patient som 

vårdpersonal. Vi kallar det människonära design. Ett bra 

exempel är NordiCare ROM™. En komfortabel och trygg 

knäortos som är enkel att använda för både patient och 

utprovare.

Denna broschyr visar ett urval av våra knäortoser.  

För komplett sortiment se: www.nordicare.se

NordiCare ROM™ – 
knäortosen utan krusiduller

En pålitlig, funktionell och kostnadseffektiv 

knäortos. Universal storlek som lätt justeras.  

NordiCare ROM™ stabiliserar och begränsar 

rörelseomfånget vid bl a ledbandsskada 

eller korsbandsskada. Används akut eller 

postoperativt. 

• Gör jobbet 

• Enkel att  
använda 

• Prisvärd



• Post-op knäortos för stabilisering och 
   immobilisering av knäleden.

• Stabiliserar medialt och lateralt.  

• Kontrollerat rörelseomfång i 0°–120°.  

• Med teleskopmekanism kan skenornas  
   längd enkelt justeras.

• Hel (70629) och delad (70636) polstring  
   kan beställas separat.

• Post-op knäortos för stabilisering och  
   immobilisering av knäleden.

• Enkel att anpassa oavsett form på benet.

• Stabiliserar medialt och lateralt.

• Låsbar från -10° till 40°.

• Kontrollerat rörelseintervall från -10° till 110°

• Med teleskopmekanism kan skenornas  
   längd enkelt justeras.

• Foam med silikonbeläggning eliminerar  
   risk för glidning.

• Finns både med Lite och Full Foam polstring.

• Elastisk knäortos som ger optimal  
   avlastning för patella.

• Integrerad pelott runt patella.

• Mjukt och luftgenomsläppligt material.

• Passar både höger och vänster knä.

• Stadig och oledad ortos för post-op och   
   post-traumatisk immobilisering av knäleden.

• Tredelad design som enkelt kan anpassas   
   efter benets omkrets.

• Laterala och mediala urtagbara formbara   
   skenor.

• Formade urtagbara skenor i bakre delen.

• Avlastande och smärtlindrande knäortos  
   för mild till svår unikompartmentell  
   knäledsartros.

• Korrigerar både laterala eller mediala  
   kompartment.

• Motverkar kontralateral kontakt vid gång.

• Lättviktsram som enkelt kan vinklas för 
   optimerad smärtlindring.

• Foam med silikonbeläggning eliminerar  
   risk för glidning.

• Översträckningsortos, förhindrar hyper- 
   extension eller annan instabilitet i knäleden.

• Enkel oledad modell.

• Böjbara skenor.

• Justerbar tryckkudde i knävecket.

GenuCare P509, art. no. 70509
Passar höger och vänster

Storlek  Omkrets knä cm

S 29-39
M 32-43
L 34-44

XL 37-47
Omkrets knä i cm (mitt över patella)

Contender Lite, art. no. 70638
Contender Full Foam, art.no. 70639

Universalstorlek, passar höger och vänster

Ortosens längd 450-660 mm

NordiCare ROM, art. no. 70635

Universalstorlek, passar höger och vänster

Skena Ortosens längd från ledcentrum
Underben 252-314 mm
Överben 252-314 mm

IMMO, art. no. 70625
Passar höger och vänster

Storlek  Omkrets knä cm

S 34-42
M 35-44
L 37-46

XL 39-48
Omkrets proximalt om patella, sittandes med 
knät svagt flekterat.

Stride OA, art. no. 70651
Standard passar patienter < 182 cm 
Lång passar patienter > 182 cm

Universalstorlek  Vänster Höger

Standard 70651-1050 70651-2050
Lång 70651-1060 70651-2060

Svensk, art. no. 70650
Passar höger och vänster

Storlek  Omkrets knä cm

S-M 28-38
L-XL 38-53

Omkrets 10 cm ovanför knäledscentrum i cm 

NordiCare ROM™ Contender™ GenuCare™

IMMO™ Stride OA™ Svensk™

NordiCare knäortoser



NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Kontor: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

NordiCare Ortopedi & Rehab AB är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför noga utvalda ortopedi- och 
rehabprodukter. En central del i NordiCares produktutveckling är funktion och användarvänlighet. Vår drivkraft är att 
ta fram funktionella produkter i tilltalande design som gör vardagen enklare för såväl användare som den medicinska 
professionen. Företaget grundades 2004 och är ett helägt dotterbolag till designföretaget Carlia Consulting AB.  

Denna folder visar ett urval av våra knäortoser. Besök gärna www.nordicare.se för att se komplett sortiment. Där finns 
även produktblad och användarinstruktioner. Några exempel på övriga produkter:

Noga utvalt

DuoTrain
art nr 20119

Humerus Comfort
art nr 20220

Atle
art nr 50100

StomiFix
art nr 50217

Balder
art nr 50216

CubitiROM
art nr 20202

Safehip Active
art nr 60330

Ronja
art nr 50532

Stadig
art nr 80120

BMI Hälsårssko
art nr 80436

ComfortSling
art nr 20111

Abdu 15
art nr 20116


