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COTEX Är ett avancerat, stickat, 

material med olika kompressionszoner. 

Huvvänligt och helt latexfritt.

SOFTTEX Ett andningsaktivt material 

som låter huden andas. Microfleece på 

insidan ger en hög komfort för patien-

ter med känslig hud.

MATERIAL 
I VÅRA KNÄSKYDD



NEOTEX Ett specialutvecklat ne-

oprenmaterial med slutna celler. Har 

en hög elasticitet, bra värmeisolerande 

effekt och tar inte upp fukt.

TRITEX Ett unikt tredimensionellt 

material. Vävt på ett specialsätt vilket 

ger ett latexfritt, lätt, elastiskt och ven-

tilerande material. Ger bra kompression 

och är även tryckavlastande.

TRITEX PLUS Materialet är baserat 

på TriTex men med förbättrade funk-

tioner. TriTex Plus är ett dubbellaminat 

med en mycket mjuk och hudvänlig 

TriTex på insidan och ett tunt, högelas-

tiskt och perforerat NeoTex material 

på utsidan. Denna kombination ger ett 

material som är hudvänligt, bra ventila-

tion och värmeisolerande effekt.

QUAD STRAP™  Är ett silikonband 

som förhindrar att ortosen glider ner 

under aktivitet. Ban-

det har placerats över 

lårmuskeln, quadri-

ceps. Placeringen av 

Quad Strap-bandet 

gör att ortosen fixeras 

på plats vid flexion 

då lårmuskeln blir bredare. Vid exten-

sion greppar sedan silikonet huden och 

följer med när Quadriceps blir längre. 

Detta minskar effektivt risken för att 

ortosen kan åka ner. Quad Strap-bandet 

är specialtillverkat förMediroyal och är 

hudvänligt med hög friktion och hög 

elacticitet.

Fitted
with DeRoyal
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EU4002 Genum NeoTex Basic Patella
En anatomisk designad knäortos för att motverka generella knäbesvär och be-
handla lätta inflammationer. Två flexibla metallskenor ger lätt medialt och late-
ralt stöd. Den "öppna patella"-designen avlastar knäskålen för att undvika tryck 
och obehag över knäskålen. Karborrknäppning för enkel och smidig applicering.  
INDIKATIONER Generell knäinstabilitet, inflammationstillstånd i och
runt knäleden, begynnande artros samt reumatiska besvär.

EU4002 Genum NeoTex Basic Patella

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4101 Genum TriTex Basic
En anatomisk designad knäortos för att motverka generella knäbesvär och 
behandla lätta inflammationer. Två flexibla metallskenor ger lätt medialt och 
lateralt stöd. Karborrknäppning för enkel och smidig applicering.  
INDIKATIONER Generell knäinstabilitet inflammationstillstånd i och runt knäle-
den begynnande artros samt reumatiska besvär.

EU4101 Genum TriTex Basic

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4102 Genum TriTex Basic Patella
En anatomisk designad knäortos för att motverka generella knäbesvär och be-
handla lätta inflammationer. Två flexibla metallskenor ger lätt medialt och late-
ralt stöd. Den "öppna patella"-designen avlastar knäskålen för att undvika tryck 
och obehag över knäskålen. Karborrknäppning för enkel och smidig applicering.  
INDIKATIONER Generell knäinstabilitet inflammationstillstånd i och runt knäle-
den begynnande artros samt reumatiska besvär.

EU4102 Genum TriTex Basic Patella

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4603 CoTex Artro Basic
Patienter med knäartros och meniskskador lider ofta av både svullnad och ömhet 
över ledspringan mellan tibia och femur. Svullnaden leder ofta till minskad rör-
lighet i knäleden med inaktivitet som följd. CoTex Artro är en serie av knäorto-
ser med kompression och specialpelotter tillverkade av viskoelastisk skum som 
påverkas av kroppstemperaturen. Artro-pelotterna har placerats så att de täcker 
in kollateralligamenten och ledspringan för att ge både lokal kompression och 
tryckavlastning. Ortosen har två spiralfjädrar på sidorna för att ge ett lätt stöd. 
För att förhindra svullnad av knäleden har knäortosen tre kompressionszoner 
som är konstruerade så att vätska transporteras bort från ledcentra ut mot mjuk-
delarna. CoTex Artro Basic fungerar också utmärkt efter artroskopi av knäleden 
när patienten har svullnad och lokal trycksmärta medialt/lateralt.   
INDIKATIONER Knäartros, kollateralligaments- och meniskskador med svullnad 
och smärta medialt, lateralt post-operativt för att reducera svullnad och tryckav-
lasta medialt/lateralt.

EU4603 CoTex Artro Basic

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

27-29 cm
Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

XX-Large 42-44 cm

Omkretsmått, lår

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

53-56 cm

EU4601 Genum CoTex Basic
En knäortos med tre kompressionszoner, högsta kompression är över leden. 
Kompressionen avtar ju längre ut i ortosen man kommer. Knävecket är vävt i en 
porösare struktur för att öka komforten. Spiralfjädrar på båda sidorna om knäle-
den för ett lättare stöd. 
INDIKATIONER Generell knäinstabilitet, svullnad över knäleden och osteoartrit.

EU4601 Genum CoTex Basic

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

27-29 cm
Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

Omkretsmått, lår

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

XX-Large 42-44 cm 53-56 cm

EU4602 Genum CoTex Patella
En knäortos med silkonpelott runt knäskålen. Pelotten ger extra stöd åt knä-
skålen samt ökad kompression runtom. Knäortosen har tre kompressionszoner 
med den högsta kompressionen över knäleden. Knävecket är vävt i en porösare 
struktur för att öka komforten. Spiralfjädrar på båda sidorna om knäleden för ett 
lättare stöd. 
INDIKATIONER Generell knä- eller patellainstabilitet, svullnad över knäleden el-
ler runt patella, osteoartrit eller öka proprioceptionen från knäleden.

EU4602 Genum CoTex Patella

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

27-29 cm
Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

Omkretsmått, lår

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

XX-Large 42-44 cm 53-56 cm
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EU4609 CoTex Liga X ROM
En stabilare knäortos som kombinerar hyper-extensionskontroll av knäleden 
med extensions- och flexionsbegränsning. CoTex Liga X ROM är utrustad med 
en ROM-led tillverkad av en legering av rostfritt stål, titan och magnesium. 
Detta gör den flexibel och justerbar i ledarmarna men helt stabil och hållbar i 
ledcentra. Kan ställas i 0, 10, 20, 30 graders extension och 60, 75 och 90 graders 
flexionsbegränsning. Ortosen är utrustad med justerbara kardborrband och en 
silikonpelott för stabilisering av patella. Ortosen har tre kompressionszoner för 
optimal kontroll av svullnad där den centrala zonen direkt över leden har högst 
kompression. 
INDIKATIONER Korsbandsskador med hyperextensionsproblem, kollateralliga-
mentsskador meniskskador och genu recurvatum.

EU4609 CoTex Liga X ROM

Storlek Omkretsmått, knä

Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4604 CoTex Artro Plus
Patienter med knäartros och meniskskador lider ofta av både svullnad och ömhet 
över ledspringan mellan tibia och femur. Svullnaden leder ofta till minskad rör-
lighet i knäleden med inaktivitet som följd. CoTex Artro är en serie av knäorto-
ser med kompression och specialpelotter tillverkade av viskoelastisk skum som 
påverkas av kroppstemperaturen. Artro-pelotterna har placerats så att de täcker 
in kollateralligamenten och ledspringan för att ge både lokal kompression och 
tryckavlastning. CoTex Artro Plus har en ny lågprofilskena som tillverkats av 
aluminium och fiberförstärkt komposit för att ge en låg vikt och bra hållfasthet. 
Skenan är placerad i polstrade ledfickor i NeoTex vilket ger ett bra skydd. Artro-
pelotterna i viskoelastiskt skum är placerade på insidan av ortosen för att ta upp 
eventuellt tryck från skenan mot knäleden. Detta ger en överlägsen komfort för 
patienter som behöver en skena men inte normalt klarar det ökade trycket. Elas-
tiska justerbara band som kan flyttas både upp och ner på ortosen ger extra stöd.   
INDIKATIONER Knäartros, kollateralligaments- och meniskskador med instabili-
tet svullnad och smärta medialt/lateralt.

EU4604 CoTex Artro Plus

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

27-29 cm
Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

Omkretsmått, lår

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

Omkretsmått, lår

41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

53-56 cm
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EU4613 Genum CoTex Liga Light
En knäortos med tre kompressionszoner, silikonpelott och dubbelledad skena av 
aluminium och stål. Skenan har sytts in i NeoTex för att den ska vara maximalt 
polstrad. Har två kardborrband som ger stöd runt knäleden. Knävecket är vävt i 
en porösare struktur för att öka komforten.   
INDIKATIONER Kollateralligamentsskador, meniskskador, osteoartrit och vid 
generell knäinstabilitet.

EU4613 Genum CoTex Liga Light

Storlek Omkretsmått, knä

Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

Omkretsmått, lår

41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

XX-Large 42-44 cm 53-56 cm

EU4611 Genum CoTex Liga X
Baserad på vår populära modell EU4011. Tillverkad av ett stickat material med 
tre kompressionszoner. Runt knäskålen ligger en silikonpelott som stöd för 
patella samt för att öka kompressionen runtom. Utrustad med en dubbelledad 
skena av aluminium och stål som ger bra stabilitet. Ortosen har ett hyperextensi-
onskryss för att förhindra översträckning av knäleden. Kombinerar bra kompres-
sion med effektiv stabilitet för knäleden.   
INDIKATIONER ACL- eller PCL-skador, kollateralligamentsskador, meniskskador 
och hyperextensionsproblem.

EU4621 Genum CoTex Patella-T
En patellalyftande ortos med tre kompressionszoner. Pelott är placerad under 
patella och har två elastiska band som fästs baktill på ortosen i två D-ringar. 
Kraften och stödet kan enkelt justeras individuellt. Knävecket är vävt i en porö-
sare struktur för att öka komforten. Spiralfjädrar på båda sidorna om knäleden 
för ett lättare stöd. 
INDIKATIONER Hopparknä, Schlatterknä och vid patellofemurala smärttillstånd.

X-Small 27-29 cm 38-40 cm

EU4611 Genum CoTex Liga X

Storlek Omkretsmått, knä

Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

Omkretsmått, lår

41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

XX-Large 42-44 cm 53-56 cm

X-Small 27-29 cm 38-40 cm

EU4621 Genum CoTex Patella-T

Storlek Omkretsmått, knä

Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

Omkretsmått, lår

41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

XX-Large 42-44 cm 53-56 cm

X-Small 27-29 cm 38-40 cm
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MR4151 Genum Kidz Liga X Tritex
Baserad på 4011/4111 med ett bakre kors för att förhindra hyperextension. 
Dubbelleden är tillverkad av fjäderstål vilket gör den stabil och lätt. Ortosen har 
elastiska kardborrband framtill och oelastiska baktill. Alla banden är justerbara 
och kan klippas till rätt längd. Tillverkas i latefri TriTex och SoftTex i knävecket 
för bra ventilation.  
INDIKATIONER Ligamentsskador, instabilitet på grund av deformitet och hyper-
extensionsproblem. 

MR4151 Genum Kidz Liga X Tritex

Storlek Omkretsmått, knä

2 25-27 cm
3 27-30 cm
4 30-33 cm

1 21-24 cm

MR4154 Genum Kidz Liga X EaseTritex 
Baserad på 4014/4114 med en öppningbar framsida för enkel applicering. Orto-
sen kan enklet appliceras utan att behöva dra upp den över foten. Det bakre kor-
set på ortosen förhindrar hyperextension effektivt. De andra banden är justerbara 
och ger bra stöd och stabilitet. Ortosen har en dubbelled som är tillverkad av 
fjäderstål vilket gör den stabil och lätt.Tillverkas i latefri TriTex och SoftTex i 
knävecket för bra ventilation.  
INDIKATIONER Ligamentsskador, instabilitet på grund av deformitet och hyper-
extensionsproblem. 

MR4154 Genum Kidz Liga X Ease Tritex

Storlek Omkretsmått, knä

2 25-27 cm
3 27-30 cm
4 30-33 cm

1 21-24 cm

EU4631 Genum CoTex Patella Lux
En patellastabiliserande ortos med tre kompressionszoner för ett bra stöd. Pelot-
ten är fast placerad på lateralsidan. Om medialt stöd behövs måste man beställa 
för motsatt sida. Pelotten har två semielastiska band som ger ett effektivt stöd. 
Banden fästs på motsatt sida i två D-ringar och kan justeras individuellt. Knä-
vecket är vävt i en porösare struktur för att öka komforten. Spiralfjädrar på båda 
sidorna om knäleden för ett lättare stöd. Finns i vänster- och högermodell.   
INDIKATIONER Hopparknä, Schlatterknä och vid patellofemurala smärttillstånd.

EU4631 Genum CoTex Patella Lux, Vä/hö

Storlek Omkretsmått, knä

Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

Omkretsmått, lår

41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

XX-Large 42-44 cm 53-56 cm

X-Small 27-29 cm 38-40 cm
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EU4701 Knä-immo
Den här knä-immobiliser har utvecklats för att passa barn i åldrarna 3-14 år. 
Ortosen är noggrant utformad och testad tillsammans med ortopedingenjörer 
och barnklinik för att ge optimalt stöd utan att bli klumpig. Ytmaterialet är 
polyamidtrikå med en kärna av polyesterskum. Öppna celler för god ventilation. 
Skenor av aluminium för enkel justering. Öppna fickor så att skenor kan tas ur 
vid justering och vid tvätt av ortosen. Kardborrbanden är enkla att fästa och kan 
lätt justeras med en sax. Ortosen justeras enkelt i längd innanför de markerade 
sömmarna. Vid justering, klipp ovanför sömmen så fransar materialet inte upp. 
INDIKATIONER Post-operativ immobilisering av knä.

EU4701 Knä-immo

Storlek

Small

Höjd

30 cm
Medium 35 cm
Large 40 cm

Omkretsmått, Knä

23-29 cm
25-36 cm
30-44 cm

Omkretsmått, Vad

19-25 cm
22-31 cm
25-39 cm

8102 Handbollsknäskydd ungdom
Mediroyal har tillsammans med flera handbollsklubbar utvecklat ett funktionellt 
handbollsskydd för ungdomar mellan 7 och 15 år. Skyddet är tillverkat i 3 mm 
NeoTex som har hög värmeisolering och bra slitstyrka. Designen och de olika 
storlekarna har anpassats efter ungdomar för att ge bästa passform och funktion. 
Bland annat är skydden kortare och tillverkade i ett tunnare material. Pelotten är 
densamma som för vuxenskydden, men mindre i storlek. Pelotten är täckt med 
Kevlar som ger en extremt bra slitstyrka.

8102 Handbollsknäskydd ungdom

Storlek

1

Omkretsmått, knä

23-25 cm
2 25-27 cm
3 27-30 cm
4 30-33 cm

5 34-37 cm

6 38-4 cm

EU4010 Genum Liga ROM Long Neotex 
Leden är tillverkad av en rostfri stållegering vilket gör den helt underhållsfri 
och helt korrosionsbeständig. Kan stoppas i 10, 20, 30 grader extension, 60, 75, 
90 grader flexion och låsas helt i 0, 20, 40 och 60 grader. Detta gör att ortosen 
passar för begränsade post-op behov. Ledjusteringen görs med en pin som sedan 
förankras med ett plastlock. Skenfickan har förbättrats för att den nya skenan ska 
vara helt inkapslad för optimal komfort och funktion. Öppningen för skenan 
sitter baktill på den övre delen av fickan. Det gör att den sitter säkert under akti-
vitet men enkelt kan tas ur vid behov. Ortosen har fyra halvcirkulära band som 
appliceras individuellt för stöd vilket ger en mycket bra stabstabilitet. Justerbara 
kardborrband upptill och nedtill på ortosen.   
INDIKATIONER Post-Operativt efter knäoperation, ACL-skador, PCL-skador,  
kollateralligamentsskador och vid meniskskador.

EU4010 Genum Liga ROM Long Neotex 

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4014 Genum Neotex 
En anatomiskt designad knäortos utvecklad för enklast möjliga applicering. 
Ortosen är försedd med greppvänliga "öron" för enkel av- och påtagning. Enkel-
ledade lågviktsaluminiumskenor för god medial/lateral stabilitet. Bandkonstruk-
tionen ger bra hyperextensionskontroll med hjälp av bakre kors. 
INDIKATIONER Stabilisering av knäleden vid exempelvis Artros, hyperextensi-
onsproblem och vid generell stabilisering.

EU4014 Genum Neotex

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4012 Genum Neotex Liga 
En anatomiskt designad knäortos. De dubbelledade aluminiumskenorna ger bra 
sidostabilitet. Kombinationen av halvcirkulära elastiska och stumma band ger 
förbättrad stabilitet och goda anpassningsmöjligheter. Skenorna kan anpassas 
individuellt efter patienten. Öppen patelladesign för att motverka tryck och obe-
hag över patella. Kardborrknäppning för enkel och smidig applicering.

EU4012 Genum Neotex Liga 

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

23-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4011 Genum Neotex Liga X 
Den anatomiska designen ger god passform och patientkomfort. En anpassnings-
bar aluminiumskena möjliggör flexion-/extensionskontroll av knäleden samt 
god medial/lateral stabilisering. För optimal funktion och komfort kan skenorna 
anpassas efter knäledens konturer. Kombinationen av elastiska och oelastiska 
band ger möjlighet till bra stabilisering. Halvcirkulära band och kardborrknäpp-
ning för enkel och smidig applicering.

EU4011 Genum Neotex Liga X

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4110 Genum Tritex Liga ACL 
Modell 4110 har vidareutvecklats efter synpunkter från kunder. Leden är 
tillverkad av en rostfri stållegering vilket gör den helt underhållsfri och helt kor-
rosionsbeständig. Möjligheten till rörelseinskränkningen i extension och flexion 
kompletterats med möjlighet till immobilisering i 0, 20, 40 och 60 grader. Detta 
gör att ortosen passar för begränsade post-op behov. Ledjusteringen görs med 
en pin som sedan förankras med ett plastlock. Skenfickan har förbättrats för 
att den nya skenan ska vara helt inkapslad för optimal komfort och funktion. 
Öppningen för skenan sitter baktill på den övre delen av fickan. Det gör att den 
sitter säkert under aktivitet men enkelt kan tas ur vid behov. Ortosen har fyra 
halvcirkulära band som appliceras individuellt för stöd vilket ger en mycket bra 
stabstabilitet. Justerbara kardborrband upptill och nedtill på ortosen.   
INDIKATIONER Post-Operativt efter knäoperation, ACL-skador, PCL-skador,  
kollateralligamentsskador och vid meniskskador.

EU4110 Genum Tritex Liga ACL 

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4111 Genum Tritex Liga ACL  
Den anatomiska designen ger god passform och patientkomfort. En anpassnings-
bar aluminiumskena möjliggör flexion-/extensionskontroll av knäleden samt 
god medial/lateral stabilisering. De medföljande stoppen finns i 0°, 10°, 20° och 
30° extension samt 60°, 75° och 90° flexion. För optimal funktion och komfort 
kan skenorna anpassas efter knäledens konturer. Kombinationen av elastiska och 
oelastiska band ger möjlighet till bra stabilisering. Halvcirkulära band och kard-
borrknäppning för enkel och smidig applicering.

EU4111 Genum Tritex Liga ACL 

Storlek Omkretsmått, knä

Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

X-Small 29-32 cm

EU4112 Genum Tritex Liga 
En anatomiskt designad knäortos. De dubbelledade aluminiumskenorna ger bra 
sidostabilitet. Kombinationen av halvcirkulära elastiska och stumma band ger 
förbättrad stabilitet och goda anpassningsmöjligheter. Skenorna kan anpassas 
individuellt efter patienten. Öppen patelladesign för att motverka tryck och obe-
hag över patella. Kardborrknäppning för enkel och smidig applicering.

EU4112 Genum Tritex Liga

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
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EU4115 Genum Tritex Liga Ease   
En anatomiskt designad påläggsortos. Enkel och smidig applicering speciellt 
lämpad för äldre personer. Enkelledade aluminiumskenor ger bra medial/lateral 
stabilisering. Mjuka breda elastiska kardborrband för enklast möjliga applicering 
och bra kompression. Övrigt: Enkelledade skenor.  
INDIKATIONER Generell medial/lateral stabilisering och vid artrosproblem.

EU4115 Genum Tritex Liga Ease 

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

XXX-Large 50- cm (vänligen notera 6 veckors leveranstid för XXX Large-modellen)

EU4114 Genum Tritex Liga X-Ease  
En anatomiskt designad knäortos utvecklad för enklast möjliga applicering. 
Ortosen är försedd med greppvänliga "öron" för enkel av- och påtagning. Enkel-
ledade lågviktsaluminiumskenor för god medial/lateral stabilitet. Bandkonstruk-
tionen ger bra hyperextensionskontroll med hjälp av bakre kors.  
INDIKATIONER Generell medial/lateral stabilisering och vid artrosproblem.

EU4114 Genum Tritex Liga X-Ease

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

X-Small 29-32 cm

EU4113 Genum Liga Light Tritex  
Genum Liga Light är en ny knämodell som kombinerar hög funktion med en 
låg profil. Utrustad med en dubbelledad skena tillverkad av aluminium och stål 
som sytts in i en NeoTex ficka för optimal polstring. Detta gör att skenan är 
helt kapslad och kan därför användas inom kontaktsporter. Kardborrejustering 
över lår och vad. Baksidan på knäortosen har ett tunt material i SoftTex för hög 
komfort. Det går utmärkt att öppna knävecket med hjälp av en vass sax. Mate-
rialet måste klippas jämnt och ingen söm får passeras. Två band tillverkade av 
både elastisk och vanlig kardborre ger ett bra stöd och gör appliceringen enkel.
Genum Liga Light har utrustats med DeRoyal Quad-Strap™ för att förhindra att 
ortosen åker ner under aktivitet. 
INDIKATIONER Kollateralligamentsskador, meniskskador, knäartros och vid 
knäinstabilitet.

EU4113 Genum Liga Light Tritex

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4116 Genum Tritex Liga EASE Light 
Anatomiskt designad påläggsortos med flexibla fjäderskenor för bra stöd. Orto-
sen är designad för att speciellt behandla geriatriska patienters knäproblem med 
en mycket enkel applicering. Två breda mjuka elastiska band ger bra kompres-
sion.

EU4116 Genum Tritex Liga EASE Light

Storlek Omkretsmått, knä

Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4117 Genum Liga EZ Tritex 
Genum Liga EZ är en ny knämodell med en hel öppning framtill. Det gör 
appliceringen enkel utan att man behöver dra ortosen över foten. Utrustad med 
en dubbelledad skena tillverkad av aluminium och stål som sytts in i en NeoTex-
ficka för optimal polstring. Detta gör att skenan är helt kapslad och ortosen får 
en låg profil och hög funktion. Baksidan på knäortosen har ett tunt material i 
antingen NeoTex eller SoftTex för hög komfort. Det går utmärkt att öppna 
knävecket med hjälp av en vass sax. Materialet måste klippas jämnt och ingen 
söm får passeras. Två breda kardborrband med öglor underlättar appliceringen. 
INDIKATIONER Kollateralligamentsskador, meniskskador, knäartros och vid  
annan knäinstabilitet.

EU4117 Genum Liga EZ Tritex

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

X-Small 29-32 cm

EU4119 Genum Tritex Liga ACL  
Modellen är helt öppningsbar framtill för att förenkla applicering vid exempelvis 
postoperativt bruk. Leden är tillverkad av en rostfri stållegering vilket gör den 
helt underhållsfri och helt korrosionsbeständig. Möjligheten till rörelseinskränk-
ningen i extension 0, 10, 20, 30 grader och flexion 60, 75, 90 grader har kom-
pletterats med möjlighet till immobilisering i 0, 20, 40 och 60 grader. Detta gör 
att ortosen passar för begränsade post-op behov. Ledjusteringen görs med en pin 
som sedan förankras med ett plastlock. Skenfickan har förbättrats för att den nya 
skenan ska vara helt inkapslad för optimal komfort och funktion. Öppningen 
för skenan sitter baktill på den övre delen av fickan. Det gör att den sitter säkert 
under aktivitet men enkelt kan tas ur vid behov. Ortosen har fyra halvcirkulära 
band som appliceras individuellt för stöd vilket ger en mycket bra stabilitet. Jus-
terbara kardborrband upptill och nedtill på ortosen.   
INDIKATIONER Post-Operativt efter knäoperation, ACL-skador, PCL-skador, 
kollateralligamentsskador och vid meniskskador.

EU4119 Genum Tritex Liga ACL 

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4315 Genum Tritex Liga 
En anatomiskt designad påläggsortos. Enkel och smidig applicering speciellt 
lämpad för äldre personer. Enkelledade aluminiumskenor ger bra medial/lateral 
stabilisering. Mjuka breda elastiska kardborrband för enklast möjliga applicering 
och bra kompression.

EU4315 Genum Tritex Liga

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

XXX-Large 50- cm

EU4316 Genum Liga Ease Light Tritex 
Anatomiskt designad påläggsortos med flexibla fjäderskenor för bra stöd. Orto-
sen är designad för att speciellt behandla geriatriska patienters knäproblem med 
en mycket enkel applicering. Två breda mjuka elastiska band ger bra kompres-
sion.   
INDIKATIONER Generell medial/lateral stabilisering och vid artrosproblem.

EU4316 Genum Liga Ease Light Tritex

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4314 Genum Tritex Liga X-EASE 
En anatomiskt designad knäortos utvecklad för enklast möjliga applicering. 
Ortosen är försedd med greppvänliga "öron" för enkel av- och påtagning. Enkel-
ledade lågviktsaluminiumskenor för god medial/lateral stabilitet. Bandkonstruk-
tionen ger bra hyperextensionskontroll med hjälp av bakre kors. 
INDIKATIONER Stabilisering av knäleden vid exempelvis artros, hyperextensions-
problem och vid generell stabilisering.

EU4314 Genum Tritex Liga X-EASE

Storlek Omkretsmått, knä

Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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MR8850 One Size Knä 
Detta elastiska bandage med spiralfjädrar ger ett lätt stöd och avlastning för 
knäleden.   
INDIKATIONER Vid smärttillstånd i knäleden, lättare instabilitet och ledförslit-
ning vid muskelinflammation.

MR8850 One Size Knä

Storlek

Small/Medium

Omkretsmått, knä

29-35 cm
Large/X-Large 36-44 cm

MR8852 One Size Knästrap  
Det här bandaget ger ett lätt stöd och avlastning för knäskålssenan vid, exempel-
vis, Schlatter- eller hopparknä.   
INDIKATIONER Schlatterknä, hopparknä, smärta från knäskålen och vid instabili-
tet.

MR8852 One Size Knästrap

Storlek

Universal

Omkretsmått, knä

29-42 cm

MR8851 One Size Universal Knä   
Detta bandage ger ett bra stöd för knäleden vid lättare ledbandsskador, instabi-
litet, ledförslitning eller muskelinflammation. Tillverkad av NeoTex som både 
värmer och ger en bra kompression.   
INDIKATIONER Vid lättare ledbandsskador, instabilitet, ledförslitning och vid 
muskelinflammation.

MR8851 One Size Universal Knä 

Storlek

Universal

Omkretsmått, knä

29-42 cm
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EU4030 Genum Neotex Stab Kort
En smidig patella-stabiliserande ortos för att motverka luxationer/subluxationer. 
Ortosen är designad för optimal passform och funktion. Justerbar pelott tillver-
kad av PE-skum för bra stabilisering. En flexibel metallskena är placerad bredvid 
pelotten för att ge extra stabilitet vid flexion av knäleden. Kardborrknäppning 
för enkel och smidig applicering.

EU4030 Genum Neotex Stab Kort 

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4120 Genum Tritex Patella-T Kort
Smidig knäortos med avlastning för patella. Justerbar pelott speciellt utformad 
för att ge en effektiv avlastning av patella. Öppen design samt kardborreknäpp-
ning som ger en enkel och smidig applicering. 
INDIKATIONER Vid patellafemorala smärttillstånd, Schlatter och vid Jumper’s 
knee.

EU4120 Genum Tritex Patella-T Kort

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4020 Genum Neotex Patella-T Kort
Smidig knäortos med avlastning för patella. Justerbar pelott speciellt utformad 
för att ge en effektiv avlastning av patella. Öppen design samt kardborreknäpp-
ning som ger en enkel och smidig applicering.

EU4020 Genum Neotex Patella-T Kort

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4121 Genum Tritex Patella-T Lång
En anatomisk knäortos designad för att avlasta patella på ett optimalt sätt. Ett 
unikt bandsystem erbjuder goda justeringsmöjligheter. Pelotten ger ett lyft av 
patella samtidigt som de mediala/laterala skenorna ger lätt stabilisering. 
INDIKATIONER Vid patellafemorala smärttillstånd, Schlatter och vid Jumper’s 
knee.

EU4121 Genum Tritex Patella-T Lång

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4130 Genum Tritex Stab Kort
En smidig patella-stabiliserande ortos för att motverka luxationer/subluxationer. 
Ortosen är designad för optimal passform och funktion. Justerbar pelott tillver-
kad av PE-skum för bra stabilisering. En flexibel metallskena är placerad bredvid 
pelotten för att ge extra stabilitet vid flexion av knäleden. Kardborrknäppning 
för enkel och smidig applicering. 
INDIKATIONER Patella luxation/subluxation och vid patellafemorala smärttill-
stånd.

EU4130 Genum Tritex Stab Kort

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4131 Genum Tritex Stab Lång
En anatomiskt designad knäortos med lateral pelott för patella-stabilitet. Halve-
lastiska band erbjuder goda justeringsmöjligheter. Två flexibla metallskenor ger 
lätt medial/lateral stabilisering. Kardborrknäppning för enkel och smidig appli-
cering. Ortosen finns i vänster- och högermodell. 
INDIKATIONER Patella luxation/subluxation och vid patellafemorala smärttill-
stånd.

EU4131 Genum Tritex Stab lång, Vä/hö

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4132 Genum Tritex Stab silikon
Anatomiskt designad knäortos med en stabiliserande silikonpelott runt patella. 
Två flexibla metallskenor ger lätt medial/lateral stabilisering. Kardborrknäpp-
ning för enkel applicering. 
INDIKATIONER Patella luxation/subluxation och vid patellafemorala smärttill-
stånd.

EU4132 Genum Tritex Stab silikon

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4332 Genum Tritex Stab silikon
Anatomiskt designad knäortos med en stabiliserande silikonpelott runt patella. 
Två flexibla metallskenor ger lätt medial/lateral stabilisering. Kardborrknäpp-
ning för enkel applicering. 
INDIKATIONER Patella luxation/subluxation och vid patellafemorala smärttill-
stånd.

EU4332 Genum Tritex Stab silikon

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4122 Genum Tritex Patella U
En anatomiskt designad knäortos med en U-formad patella-stabiliserande pelott. 
Pelotten ger ett lätt medialt/lateralt stöd. Flexibla metallskenor. Kardborrknäpp-
ning för enkel och smidig applicering. 
INDIKATIONER Generell patella-instabilitet och vid patellafemorala smärttill-
stånd.

EU4122 Genum Tritex Patella U 

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

29-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4621 Genum CoTex Patella-T
En patellalyftande ortos med tre kompressionszoner. Pelott är placerad under 
patella och har två elastiska band som fästs baktill på ortosen i två D-ringar. 
Kraften och stödet kan enkelt justeras individuellt. Knävecket är vävt i en porö-
sare struktur för att öka komforten. Spiralfjädrar på båda sidorna om knäleden 
för ett lättare stöd. 
INDIKATIONER Hopparknä, schlatterknä och vid patellofemurala smärttillstånd.

EU4631 Genum CoTex Patella Lux
En patellastabiliserande ortos med tre kompressionszoner för ett bra stöd. Pelot-
ten är fast placerad på lateralsidan. Om medialt stöd behövs måste man beställa 
för motsatt sida. Pelotten har två semielastiska band som ger ett effektivt stöd. 
Banden fästs på motsatt sida i två D-ringar och kan justeras individuellt. Knä-
vecket är vävt i en porösare struktur för att öka komforten. Spiralfjädrar på båda 
sidorna om knäleden för ett lättare stöd. Finn i höger- och vänstermodell. 
INDIKATIONER Hopparknä, schlatterknä och vid patellofemurala smärttillstånd.

EU4621 Genum CoTex Patella-T

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

27-29 cm
Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

XX-Large 42-44 cm

Omkretsmått, lår

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

53-56 cm

EU4631 Genum CoTex Patella Lux, Hö/Vä

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

27-29 cm
Small 30-32 cm
Medium 33-35 cm
Large 36-38 cm

X-Large 39-41 cm

XX-Large 42-44 cm

Omkretsmått, lår

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm

50-53 cm

53-56 cm
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EU4509 Genum Liga ROM Plus 
En knäortos med ROM-led. Kan stoppas i 10, 20, 30 grader extension, 60, 75, 
90 grader flexion och låsas helt i 0, 20, 40 och 60 grader. Leden är tillverkad av 
en rostfri stållegering för optimal prestanda och kan enkelt anpassas på patien-
ten. Ortosen har som komplement ett hyperextensionskryss för effektivt stöd. 
Kan även konverteras till ett vanligt band vid behov. Två snabbspännen nertill 
och två upptill gör appliceringen enkel. Bandens längder anpassas första gången 
och därefter används snabbspännena för att ta av eller på ortosen. Utrustad med 
DeRoyal Quad-Strap. 
INDIKATIONER Post-Operativt efter knäoperation, ACL-skador, PCL-skador, 
kollateralligamentsskador och vid meniskskador.

EU4509 Genum Liga ROM Plus

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm

EU4511 Genum Liga X Plus
Baserad på vår klassiska EU4011. Dubbelledade skenor i aluminium/stål ger 
en låg vikt och hög funktion. Ortosen har ett hyperextensionskryss baktill för 
effektivt stöd. Två snabbspännen nertill och två upptill gör appliceringen enkel. 
Bandens längder anpassas första gången och därefter används snabbspännena för 
att ta av eller på ortosen. Kardborrejustering över lår och vad. Utrustad med 
Quad-Strap. 
INDIKATIONER ACL-skador, PCL-skador, kollateralligamentsskador, meniskska-
dor och vid hyperextensionsproblem.

EU4511 Genum Liga X Plus

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm

XX-Large 46-50 cm
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EU4701 Knä-immo
Knä immobiliser har utvecklats för att passa barn i åldrarna 3-14 år. Ortosen är 
noggrant utformad och testad tillsammans med ortopedingenjörer och barnkli-
nik för att ge optimalt stöd utan att bli klumpig. Ytmaterialet är polyamidtrikå 
med en kärna av polyesterskum. Öppna celler för god ventilation. Skenor av alu-
minium för enkel justering. Öppna fickor så att skenor kan tas ur vid justering 
och vid tvätt av ortosen. Kardborrbanden är enkla att fästa och kan lätt justeras 
med en sax. Ortosen justeras enkelt i längd innanför de markerade sömmarna. 
Vid justering, klipp ovanför sömmen så fransar materialet inte upp. 
INDIKATIONER Post-operativ immobilisering av knä.

EU4701 Knä-immo

Storlek

Small

Höjd

30 cm
Medium 35 cm
Large 40 cm

Omkretsmått, Knä

23-29 cm
25-36 cm
30-44 cm

Omkretsmått, Vad

19-25 cm
22-31 cm
25-39 cm
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F2 FlexGard
En unik FKO design för "off the shelf" applikationer. Ortosen är konstruerad av 
6061-T6 flygplansaluminium med en genucentrisk led tillverkad av rostfritt stål. 
Ortosen är polstrad med ett tryckavlastande foder vilket ger en hög patientkom-
fort samtidigt som ortosen har mycket låg profil. Den genucentriska leden har 
full extension och flexionskontroll. 

LÅG PROFIL

För att på ett enkelt sätt nå individuell anpassning kan ortosen justeras på åtta 
olika ställen på ramen. Detta ger en ytterligare lägre profil av ortosen och bättre 
möjligheter till stabilisering av patientens knäled. De medföljande kondylkud-
darna levereras i två tjocklekar för bästa användarkomfort. Kardborrband för 
enkel och säker applicering. Ortosen har åtta formbara kontur-zoner för bästa 
individuella passform. 

UNIKA VINGAR 
Ortosen har även unika "Quadriceps-vingar" för att motverka att ortosen glider. 
Konturformad placering av banden. Mycket låg profil på användarens knäled. 
INDIKATIONER Knäledsinstabilitet, ACL-skador, PCL-skador, LCL-skador, 
MCL-skador och vid PCL-rekonstruktion. Finn i höger- och vänstermodell.

F2 FlexGard, Höger/Vänster

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

10-11 cm
Medium 11-12 cm
Large 12-13 cm
X-Large 13-14 cm

KB5000-01 Transition Post-Op Knä
Postoperativ knäortos, universal höger/vänster. Leden är ställbar i 10 graders in-
tervall och har även en drop-lock funktion inbyggd. Ortosen kan kortas genom 
att det finns justeringszoner upptill och nedtill på skenan. Polstringen är tillver-
kad i ett skummaterial med öppna celler för maximal ventilation. Banden kan 
enkelt justeras individuellt. 
INDIKATIONER Post-operativ immobilisering av knäleden.

KB5000-01 Transition Post-Op Knä

Storlek

Universal

Längd

43-58 cm
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BF7008 Knäimmo vuxen, 50 cm
En knäimmo tillverkad av ett mycket komfortabelt material med öppna celler 
och trikå mot huden. Det ger en mycket hög komfort. Sidoskenorna är tillver-
kade av t-profilerat aluminium vilket ger en mycket hög stabilitet. De bakre ske-
norna är förformade. Banden kan justeras individuellt. Måttet tas mitt över låret. 
INDIKATIONER Vid knätrauma eller post-operativt.

BF7008 Knäimmo vuxen, 50 cm

Storlek

Small

Omkretsmått, lår

35-40 cm
Medium 40-46 cm
Large 46-50 cm
X-Large 50-56 cm

XX-Large 56-61 cm

BF7006 Knäimmo vuxen, 30 cm
En knäimmo tillverkad av ett mycket komfortabelt material med öppna celler 
och trikå mot huden. Det ger en mycket hög komfort. Sidoskenorna är tillver-
kade av t-profilerat aluminium vilket ger en mycket hög stabilitet. De bakre ske-
norna är förformade. Banden kan justeras individuellt. Måttet tas mitt över låret. 
INDIKATIONER Vid knätrauma eller post-operativt.

BF7006 Knäimmo vuxen, 30 cm

Storlek

Small

Omkretsmått, lår

35-40 cm
Medium 40-46 cm
Large 46-50 cm
X-Large 50-56 cm

XX-Large 56-61 cm

KB7000-01Transition Telescoping Post-Op
En post-op knäortos som är justerbar i längd, från 46 cm till 68 cm. Ortosen kan 
enkelt anpassas och låsas. Kardborrbanden använder ett snabbclip i thermoplast 
som gör det enkelt att ta av, och på, ortosen. Leden kan justeras i 10 graders jus-
teringar i både extension och flexion. Har också en drop-lock funktion som låser 
leden i full extension. 
INDIKATIONER Post-operativ stabilisering och för rehabilitering av knäskador.

KB7000-01 Transition Telescoping Post-Op

Storlek

Universal

Längd

46-68 cm
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MR8004 Volleyboll-knä, par
Knäskydd med öppning i knäveck för att ge god böjningsförmåga i knävecket. 
Skyddet är tillverkat i NeoTex med en Kevlarförsedd perlott som är designad för 
att underlätta böjning i knäled. Säljes i par.

MR8004 Volleyboll-knä, par

Storlek

Small

Omkretsmått, knä

35-40 cm
Medium 40-46 cm
Large 46-50 cm
X-Large 50-56 cm

BF7007 Knäimmo vuxen, 40 cm
En knäimmo tillverkad av ett mycket komfortabelt material med öppna celler 
och trikå mot huden. Det ger en mycket hög komfort. Sidoskenorna är tillver-
kade av t-profilerat aluminium vilket ger en mycket hög stabilitet. De bakre ske-
norna är förformade. Banden kan justeras individuellt. Måttet tas mitt över låret. 
INDIKATIONER Vid knätrauma eller post-operativt.

BF7007 Knäimmo vuxen, 40 cm

Storlek

Small

Omkretsmått, lår

35-40 cm
Medium 40-46 cm
Large 46-50 cm
X-Large 50-56 cm

XX-Large 56-61 cm

SP
O

R
T

Knä-Immo Canvas
Smidig knä-immo som är tillverkad av ett mjukt luftigt “open cell”-skum och är 
klädd med borstad bomull. Ortosen kan lätt justeras för att passa alla patienter. 
De tre förformade aluminiumskenorna i knävecket, tillsammans med de två ske-
norna medialt/lateralt, ger extension av knäleden. Skenorna kan enkelt anpassas 
för bästa individuella passform. Ortosen justeras med de sex kardborrbanden för 
bästa komfort och passform. 
INDIKATIONER Postoperativt efter trauma.

1190917, 1220917, 1240917 Knä-Immo Canvas

Artikelnummer

1190917

Storlek

Universal
1220917 Universal
1240917 Universal

Längd

48 cm
56 cm
70 cm
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8053 Knäskydd med stabiliserande skenor
Ett anatomiskt stabiliserande knäskydd med två dubbelledade metallskenor för 
bästa stabilitet. Skenorna ligger placerade i en öppen skenficka och kan enkelt 
tas ut ur bandaget för att justeras. Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett material 
med goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. Elastiska band ger 
goda möjligheter att anpassa och justera skyddet.

8053 Knäskydd med stabiliserande skenor

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

23-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm
XX-Large 46-50 cm

8051 Knäskydd med öppen patella
Ett anatomiskt knäskydd formgivet för att stabilisera och stödja en skadad knä-
led. Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och 
kompressionsgivande egenskaper. Det öppna hålet i skyddet avlastar och stabili-
serar knäskålen lätt vid generella knäskålsproblem.

8051 Knäskydd med öppen patella

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

23-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm
XX-Large 46-50 cm

8052 Knäskydd med flexibla skenor
Ett anatomiskt stabiliserande knäskydd tillverkat av NeoTex, ett material med 
goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. Två fjäderskenor är 
placerade på insidan samt utsidan av knäleden för att stabilisera leden ytterligare. 
En U-formad pelott stödjer och stabiliserar patella under användning. Semielas-
tiska kardborrband möjliggör enkel och smidig applicering och justering.

8052 Knäskydd med flexibla skenor

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

23-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm
XX-Large 46-50 cm

8050 Knäskydd Basic
Anatomiskt knäskydd formgivet för optimalt stöd och kompression. Skyddet är 
tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och kompressionsgi-
vande egenskaper. Knäskyddet stabiliserar knäleden lätt och förhöjer cirkulatio-
nen under användning.

8050 Knäskydd Basic

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

23-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm
XX-Large 46-50 cm
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8100 Handbollsknäskydd
Ett unikt handbollsknäskydd tillverkat av ett stabiliserande och stötdämpande 
NeoTex. Knäskyddet är anatomiskt anpassat för att uppnå optimal komfort med 
optimal funktion. Den Kevlar™-försedda stötdämpande pelotten är utformad 
för att skydda hela knät under aktiviteten. Med dess unika form uppnås god 
dämpning vid samtliga fallvinklar mot knäleden. Ett unikt SoftTex-material i 
knävecket ger mycket god användarkomfort.

8100 Handbollsknäskydd

Storlek

X-Small

Omkretsmått, knä

23-32 cm
Small 32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm

X-Large 42-46 cm
XX-Large 46-50 cm

8102 Handbollsknäskydd ungdom
Mediroyal har tillsammans med flera handbollsklubbar utvecklat ett funktionellt 
handbollsskydd för ungdomar mellan 7 och 15 år. Skyddet är tillverkat i 3 mm 
NeoTex som har hög värmeisolering och bra slitstyrka. Designen och de olika 
storlekarna har anpassats efter ungdomar för att ge bästa passform och funktion. 
Bland annat är skydden kortare och tillverkade i ett tunnare material. Pelotten är 
densamma som för vuxenskydden, men mindre i storlek. Pelotten är täckt med 
Kevlar som ger en extremt bra slitstyrka.

8102 Handbollsknäskydd ungdom

Storlek

1

Omkretsmått, knä

23-25 cm
2 25-27 cm
3 27-30 cm
4 30-33 cm

5 34-37 cm

6 38-41 cm

8054 Condro Band
Ett smidigt och effektivt skydd för avlastning av knäskålen och/eller knäskåls-
senan. Skyddet är tillverkat av så kallad "Shark Skin" NeoTex för optimal pass-
form och funktion. Den medföljande patellapelotten placeras på patellasenan och 
skyddet stängs med kardborren. Måttet tas precis under knät i höjd med bandets 
placering.

8054 Condro Band

Storlek

Small

Omkretsmått, under knäet

32-35 cm
Medium 35-38 cm
Large 38-42 cm
X-Large 42-46 cm
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mediroyal.se 
facebook.com/Mediroyalnordic
instagram.com/Mediroyal
twitter.com/Mediroyal_

SNABBA LEVERANSER OCH BRA SERVICE Mediroyal finns till 
för att du ska hitta rätt produkter för dig och din verksamhet. 
 
Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår kunniga kundtjänst. Du når oss 

på 08-506 766 00, info@mediroyal.se, social media eller på fax 08-506 766 90.  

 

Vår kundtjänst har öppet måndag till torsdag mellan 08:30-16:00 och på fredagar 

mellan 08:30-15:00. Vi ser fram emot att kunna hjälpa dig.

MEDIROYAL FINNS 
TILL FÖR DIG
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MEDIROYAL FINNS 
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    ALLA PRODUKTER PÅ
MEDIROYAL.SE

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden

Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna

Tel +46 8 506 766 00  Fax: +46 8 506 766 90

 

www.mediroyal.se

info@mediroyal.se 
facebook.com/Mediroyalnordic


