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COMPRESSION THAT TAKES YOU FURTHER

DeRoyal Co-Tex



DEROYAL CO-TEX ÄR EN SERIE AV  
avancerade ortoser tillverkade i ett latexfritt textilmaterial 
med kompressionszoner som vävs i ett stycke. De 
olika kompressionszonerna ger olika grader av stöd för 
leden. Flera av ortoserna har kompletterats med pelotter 
tillverkade av silikon. Dessa har placerats för att öka 
effekten av kompressionen och för att kunna hjälpa  
till att reducera svullnad efter skada men också öka 

EU4601 Genum Co-Tex 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 knäleden för ett lättare stöd. 
INDIKATIONER Generell knäinstabilitet, svullnad över 
knäleden och osteoartrit. 

X-SMALL           SMALL         MEDIUM           LARGE            X-LARGE         XX-LARGE  
27-29 cm      30-32 cm  33-35 cm     36-38 cm   39-41 cm     42-44 cm 
38-40 cm      41-43 cm  44-47 cm     47-50 cm   50-53 cm     53-56 cm

proprioceptionen från leden. Svullnad över leden 
är vanlig efter trauma och det kan ta långt tid innan 
det försvinner. Svullnaden är negativ på många sätt. 
Dels kan den leda till smärta vid rörelse men också 
sämre rörelseomfång i leden. Kompressionen är 
därför viktig för att kunna reducera svullnaden på 
ett effektivt sätt.

På grund av den högre kompressionen i DeRoyal Co-Tex ortoserna skall de endast användas 
under aktivitet. Personer med nedsatt sensibilitet eller cirkulation ska inte använda ortoserna 
utan att rådgöra med läkare först. !

EU4601 GENUM CO-TEX BASIC

RUNT KNÄLED
RUNT LÅR

DeRoyal 
Co-Tex



EU4602 Genum Co-Tex Patella
En knäortos med silkonpelott runt knäskålen. Pelotten 
ger extra stöd åt knäskålen 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 eller runt patella, osteoartrit 
eller för att öka proprioceptionen från knäleden. 

X-SMALL          SMALL          MEDIUM           LARGE            X-LARGE          XX-LARGE  
27-29 cm      30-32 cm  33-35 cm     36-38 cm   39-41 cm     42-44 cm 
38-40 cm      41-43 cm  44-47 cm     47-50 cm   50-53 cm     53-56 cm

EU4602 GENUM CO-TEX PATELLA

EU4621 Genum Co-Tex 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 porösare struktur för att öka 
komforten. Spiralfjädrar på båda sidorna om knäleden 
för ett lättare stöd. INDIKATIONER Hopparknä, 
schlatterknä eller patellofemurala smärttillstånd. 

X-SMALL           SMALL         MEDIUM           LARGE            X-LARGE         XX-LARGE  
27-29 cm      30-32 cm  33-35 cm     36-38 cm   39-41 cm     42-44 cm 
38-40 cm      41-43 cm  44-47 cm     47-50 cm   50-53 cm     53-56 cm

EU4621 GENUM CO-TEX PATELLA T

EU4631 Genum Co-Tex Patella Lux
En patellastabiliserande ortos med tre kompressions-
zoner för ett bra stöd. Pelotten 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. 
Knävecket är vävt i en porösare struktur för att öka 
komforten. Spiralfjädrar på båda sidorna om knäleden 
för ett lättare stöd. INDIKATIONER Hopparknä, schlatter-
knä eller patellofemurala smärttillstånd. 

X-SMALL          SMALL          MEDIUM           LARGE           X-LARGE          XX-LARGE  
27-29 cm      30-32 cm  33-35 cm     36-38 cm   39-41 cm     42-44 cm 
38-40 cm      41-43 cm  44-47 cm     47-50 cm   50-53 cm     53-56 cm

EU4631 GENUM CO-TEX PATELLA LUX

FINNS I HÖGER- 

OCH VÄNSTERMODELL!

RUNT KNÄLED

RUNT LÅR

RUNT KNÄLED
RUNT LÅR

RUNT KNÄLED
RUNT LÅR
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EU4611 Genum Co-Tex 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 hyperextensionskryss för 
att förhindra översträckning av knäleden. 
Kombinerar bra kompression med effektiv stabilitet 
för knäleden. INDIKATIONER ACL eller PCL skador, 
kollateralligamentsskador, meniskskador eller 
hyperextensionsproblem. 

SMALL             MEDIUM             LARGE              X-LARGE             XX-LARGE 
30-32 cm     33-35 cm       36-38 cm     39-41 cm        42-44 cm
41-43 cm     44-47 cm       47-50 cm     50-53 cm        53-56 cm

EU4611 GENUM CO-TEX LIGA X

EU4613 Genum Co-Tex 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 
eller generell knäinstabilitet. 

SMALL             MEDIUM             LARGE              X-LARGE             XX-LARGE 
30-32 cm     33-35 cm       36-38 cm     39-41 cm        42-44 cm
41-43 cm     44-47 cm       47-50 cm     50-53 cm        53-56 cm

EU4613 GENUM CO-TEX LIGA LIGHT

RUNT KNÄLED
RUNT LÅR

RUNT KNÄLED
RUNT LÅR


