
Semi-rigidi 
Hyperekstensio-ortoosi 



Toiminnallinen polviortoosi 
polven yliojennukseen

Silikoni on asetettu 
strategisesti liukumisen 
estämiseksi

Säädettävä nivel:
Fleksio: 45°,60°, 75°, 90°
Ekstensio: 10°, 20°, 30°, 40°

Tasku, joka suojaa 
ja pitää nivelen 
paikallaan. 

Anatomisesti muotoiltu 
patella-aukko silikoni-
pehmusteella. 

Takaristikon nauhat voidaan 
säätää yhdellä kädellä. 

Mukavuuden lisäämiseksi 
on ortoosi muotoiltu jalan 
linjojen mukaan. 

Leveä nauha estää lastoja 
liukumasta taaksepäin kun 
hyperekstensionauhaa kiriste-
tään. 

Muotoiltu vahvistus, joka stabilisoi 
aukon ja keventää AFOn painetta. 



Mikä tekee CROSSista käyttäystävällisen?

Säädettävä nivel:
Fleksio: 45°,60°, 75°, 90°
Ekstensio: 10°, 20°, 30°, 40°

Ohut, kevyt ja hengittävä materiaali, joka 
on miellyttävän tuntuinen. 

• Tarkkaan suunnitellun yläosan vahvistuksen ansiosta 
 ortoosi pysyy aina avoimena ja on siten helppo vetää 
 jalkaterän yli ja säärtä pitkin ylös myös silloin kun käden  
 toiminta on rajoittunut. 

• Reilu yläreunan vetotasku on apuna vedettäessä ortoosia  
 säärtä pitkin ylös ja asetettaessa patella-aukkoa oikeaan  
 kohtaan polvessa. 

Hyvin pehmeä sisäpuoli vähäisellä kitkalla ja 
ilman näkyviä ja hankaavia saumoja. 

• Luo ”suojakerroksen” ortoosin ja ihon väliin. 

• Vähentää ihoärsytystä

• Auttaa ortoosia liukumaan jalkaterän yli säärtä
 pitkin ylös paikalleen. 

Ainutlaatuinen mukana tuleva veto-koukku tekee 
yksinkertaisemmaksi: 

•  Pukea ortoosi istuvassa asennossa

•  Pukea ortoosi omin käsin jopa rajoittuneella käden 
 toiminnalla

Pue ortoosi yhdellä kädellä 

Kuinka veto-koukkua käytetään?
•  Veto-koukku asennetaan harmaan merkin alle reisiosan takana

•  Kaikkien nauhojen ollessa auki vedetään ortoosi jalan yli 
 ortoosin takaosan ollessa käännettynä eteen. 

•  Kun ortoosi on vedetty jalan yli, käännetään se oikein päin. 
 Sileä vuori helpottaa ortoosin vetämistä jalkaan. 
 Ortoosi vedetään ylös, kunnes patella-aukko on oikein asetettu 
 polven yli.



VETOKOUKKU SIVUSTA  TAKAA 

Tuotenro. Tuote Koko Ympärysmitta 15 cm 
patellan keskikohdan 
alapuolelta

Polven-ympärys 
patellan 
keski-kohdasta 

Ympärysmitta 15 cm 
patellan keskikohdan 
yläpuolelta. 

28715  0011 Polviortoosi Small 32-37 cm 32-37 cm 39-44 cm

28715  0012 Polviortoosi Medium 36-41 cm 36-41 cm 43-48 cm

28715  0013 Polviortoosi Large 40-45 cm 40-45 cm 47-52 cm

28715  0014 Polviortoosi X-Large 44-49 cm 44-49 cm 51-57 cm 

28716  0000 Veto-koukku Yksi koko
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Hyperekstensio-ortoosi

CROSSTM on tarkoitettu tukemaan polviniveltä, jossa on lievä tai keskivaikea yliojennusongelma 
neuromuskulääristen sairauksien tai muiden vammojen seurauksena. Ortoosia voidaan käyttää 
yhdessä Allard AFOjen kanssa kun yliojennus polvinivelessä esiintyy yhdessä riippunilkan kanssa. 


