
Reaction Knee
Optimal anvendelse

Knæortosen Reaction Knee Brace er en aktiv, fleksibel løsning med gummi 

til brug ved generelle anteriore knæsmerter og et spændende alternativ 

til de sædvanlige knæbandager. Patientprofil: Alle patienttyper, fra lavt til 

højt aktivitetsniveau. Indikationer: Generelle anteriore knæsmerter som 

følge af: chondromalacia patellae, osgood-schlatter, knæartrose, let bi -

kompartmentel artrose, tendinit/tendinose i lårmuskel eller knæskal.

Fordele og egenskaber

• Progressiv smertelindring. Netkonstruktionen i elastomer reduce-

rer smerte ved at fordele energien omkring knæskallen. De fleksible 

membraner udvider sig når leddet bevæger sig, og trækker sig der efter 

sammen igen til deres oprindelige størrelse. De absorberer stød og trans-

porterer mest mulig belastning væk fra smerteområdet. Membranens 

fleksible pasform samt kompressions- og stretchevne giver desuden øget 

proprioception (neuromuskulær kontrol) ved fleksion og ekstension.

• Åben netkonstruktion for langvarig komfort. Sidder stramt omkring knæ-

skallen og tager hensyn til knæets anatomi. Netstoffet på inder siden giver 

en bekvem og luftig løsning. En helhed der gør, at man føler sig mindre 

begrænset end med en knæbeskytter.

• Stretch-membraner som stabiliserer knæskallen. Dynamisk netdesign 

som stabiliserer knæskallen på alle sider. Den skaber endvidere spæn-

ding over lårmusklens og knæskallens sener for at reducere smerten.

• Hængselled med dobbelte akser for ekstra støtte. Hængselleddene er 

fleksible og påvirker derfor også knæet i neutral stilling.

• Justerbar spænding for at give ortosen stabilitet. De justerbare bånd 

medfører at ortosen bliver siddende på plads under de daglige aktiviteter 

og ved sportsudøvelse. Båndene kan tilpasses for komfort og den 

ønskede grad af elastikvirkning.

• Elastisk underliggende strømpe for komfort. Modvirker hudirritation, 

giver kompression og støtte til det bløde væv.

Bestillingsinformationer

Reaction Knee

Varenummer Beskrivelse Farve Omkreds Størrelse

82-0215-2 Reaction Knee Brace Sort 33 – 46 cm XS/S

82-0215-3 Reaction Knee Brace Sort 47 – 59 cm M/L

82-0215-4 Reaction Knee Brace Sort 60 – 75 cm XL/XXL

82-0215-5 Reaction Knee Brace Sort > 75 cm XXXL
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