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MediRoyal har ett brett sortiment för att 

tillgodose varje patients unika behov av 

ortoser. Oavsett om denne är gammal eller 

ung. Den här broschyren ger dig en överblick 

över MediRoyals produktsortiment för Post-

Op knä. Vi hoppas att våra produkter ger dig 

goda valmöjligheter för rehabiliteringen av 

din patient.

UNIKA BEHOV 
UNIKA ORTOSER
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F2 Flex Tech - Knäortos
En unik FKO designad 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 
patientkomfort samtidigt som ortosen har en mycket låg profil. 
Den genucentriska leden har full extension och flexionskontroll. 
För att på ett enkelt sätt nå individuell anpassning kan ortosen 
justeras på åtta olika ställen på ramen. Detta ger ytterligare 
lägre profil av ortosen och bättre möjligheter till stabilisering av 
patientens  knäled. De medföljande kondylkuddarna levereras 
i två tjocklekar för bästa användarkomfort. Kardborrband för 
enkel och säker applicering. 
INDIKATIONER Mild till kraftig knäledsinstabilitet, ACL-, PCL-, 
LCL- och MCL-skador, ACL- och PCL-rekonstruktion.

   EU3000
F2 Flex Tech - Knäortos

                Storlek            X-Small   Small  Medium  Large  X-Large              

Mät bredden av knät över patella (cm). 
Finns i vänster- och högermodell.

cm*                   9-10        10-11    11-12       12-13    13-14 

Åtta formbara 
kontourzoner för bästa 
individuella passform.

Unika quadriceps-vingar 
för att motverka att 
ortosen glider.

Genucentrisk led.

Konturformad placering 
av banden.

Mycket låg profil på 
användarens knäled.
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Post-Op Slimline, Universal
Denna lättvikts Post-Op knäortos har designats med 
teleskopskenor och flexibla anpassningsbara plastplattor mot vad 
och lår för att passa alla storlekar och minska lagerinventariet. 
De kraftiga lättviktsskenorna ger ett bra medialt/lateralt stöd för 
skadat/opererat knä. Leden kan på ett enkelt sätt justeras med 
tio graders intervall flexion/extension för att begränsa oönskade 
rörelser i leden. Ortosen anpassas och kan enkelt justeras med de 
medföljande kardborrbanden. 
INDIKATIONER Post-Operativ behandling.

   EU3000KB2040-00 Post-Op Slimline Universal 

                Storlek   Universal  

KB3001 Key-Knee
Denna lättvikts Post-Op ortos är designad för enkel och säker 
applicering. De stabila metallskenorna ger ett bra stöd och 
bra stabilitet för knäleden. De anpassningsbara plattorna mot 
vad och lår kan justeras i längd för att passa samtliga patienter 
och minska lagerinventariet. Det tunna skumfodret ger god 
tryckavlastning för hög patientkomfort. Kardborrförsedda band 
för enkel applicering. Den justerbara leden kan på ett enkelt sätt 
justeras med 10 graders intervall flexion/extension med hjälp av 
den medföljande nyckeln. 

   EU3000
KB3001 Key-Knee

                Storlek      Universal  

KB2040-01

KB3001

Denna dynamiska ROM ortos används vid behandling av 
kontrakturer och ledstelhet. Proglide-systemet är tillverkat 
av en stark flygplansaluminium vilket ger ortosen en låg vikt. 
Enkel justering från flexion till extension. Pro-Lock systemet 
säkrar positioneringen. Spänningen i leden kan enkelt justeras 
med hjälp av den medföljande T-nyckeln. Polstrat med ett 
mjukt, tvättbart, Velfoam-foder för bra komfort och hygien. 
INDIKATIONER Mjukvävnadskontrakturer.

4105 Proglide ROM Flexion/
Extensions-ortos

4105

4105 Pro-Glide ROM Flexion/Extensions-ortos

             Artikelnummer  Storlek        Omkretsmått, knä  Omkretsmått, vad             

4105B               Small (B)     35,5-42 cm             25-34,5 cm                  

4105C               Medium (C) 42-54,5 cm             34,5-42 cm                  

4105D                      Large (D)         54,5-69 cm                      

         Ersättningsfoder           

4105BK             Small (B)                 

4105CK             Medium (C)                 

4105DD             Large (D)                 
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1190917 Knä-Immo Canvas
Denna smidiga Knä-immo är 48 centimeter lång. Den 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 skenorna 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 Mjukdelsskador i knäleden då extension samt 
patellastabilitet är nödvändigt.

   EU30001190917, 1220917, 1240917 Knä-Immo canvas 

1190917

1190917

KB7000

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 justeringar 
i både extension och flexion. Har också en drop-lock funktion 
som låser leden i full extension. 
INDIKATIONER Post-operativ stabilisering rehabilitering av 
knäskador.

   EU3000
KB7000-01 Transition Telescoping Post-Op 

                Storlek   Universal  

Längd: 46-68 centimeter.

   EU3000KB5000-01 Transition Post-Op Knä 

                Storlek    Universal  

Längd: 43-58 centimeter.

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

KB5000

KB7000-01 Transition 
Telescoping Post-Op

Universal storlek Längd: 48 centimeter1220917
Universal storlek Längd: 56 centimeter1240917
Universal storlek Längd: 70 centimeter
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   EU3000
EU4701 Knä-Immo Barn  

                Storlek            Höjd (cm)             Knä (cm)             Vad (cm)              Färg          

Small                   30                               29-23                        25-19                       Blå      

EU4701 Knä-Immo Barn
Den här knä-immon 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 

EU4701

Medium              35                               36-25                        31-22                       Blå      

Large                   40                               44-30                        39-25                       Blå      

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 ej upp. 
INDIKATIONER Post-operativ immobilisering av knä.
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1497 Knä-Immo Barn 

                Artikelnummer         Storlek        Ålder       Omkrets mitt på låret       
1497                                  Small              0-3 år         20-25 cm

1497 Knä-Immo Barn
En knäimmo tillverkad av ett latexfritt skum-material 
med öppna celler. Kardborrband och metallskenor för att 
enkelt kunna justera ortosen individuellt. Levereras också 
med en skumprofil för flexionsstöd baktill på knäleden vid 
sängliggande immobilisering. 
INDIKATIONER Vid knätrauma eller post-operativt.

1497

1497                                  Medium         3-7 år         25-30 cm

1497                                  Large              7-10 år       30-36 cm

BF7006, BF7007, BF7008 Knä-Immo Vuxen 

                Artikelnummer               Storlek              Mått, mitt över låret      Längd       
BF7006-01                               Small                    35-40 cm                                 30 cm

Knä-Immo Vuxen
En knäimmo tillverkad av ett mycket komfortabelt 
material med öppna celler och trikå mot huden. Det ger 
en mycket hög komfort. Finns i tre längder; 30cm, 40 
cm och 50 cm. Sidoskenorna är tillverkade av t-profilerat 
aluminium vilket ger en mycket hög stabilitet. De bakre 
skenorna är förformade. Banden kan justeras 
individuellt. 
INDIKATIONER Post-operativ immobilisering av knäleden.

BF7006-02                               Medium               40-46 cm                                 30 cm                                                              

BF7006-03                               Large                    46-50 cm                                 30 cm                                  

BF7006-04                               X-Large                 50-56 cm                                30 cm                             

BF7006-05                               XX-Large               56-61 cm                                30 cm                                  

                Artikelnummer               Storlek              Mått, mitt över låret      Längd       
BF7007-01                               Small                    35-40 cm                                 40 cm

BF7007-02                               Medium               40-46 cm                                 40 cm                                                              

BF7007-03                               Large                    46-50 cm                                 40 cm                                  

BF7007-04                               X-Large                 50-56 cm                                40 cm                             

BF7007-05                               XX-Large               56-61 cm                                40 cm                                  

                Artikelnummer               Storlek              Mått, mitt över låret      Längd       
BF7008-01                              Small                    35-40 cm                                 50 cm

BF7008-02                              Medium               40-46 cm                                 50 cm                                                              

BF7008-03                              Large                    46-50 cm                                 50 cm                                  

BF7008-04                              X-Large                 50-56 cm                                50 cm                             

BF7008-05                              XX-Large               56-61 cm                                50 cm                                  
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