
FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

• Den smärtande sidan av knäet avlastas 
märkbart tack vare det innovativa avlastnings- 
och stabiliseringssystemet med banden som 
löper runtom enligt trepunktsprincipen

• Avlastningen anpassas enkelt via 
Boa Fit-systemets vridlås utan att 
kardborrknäppningar behöver användas

• Ökad aktivitet tack vare lätt vikt och säker 
positionering på benet

• Flexibel ledskena, dubbel rem i en åtta och 
stickad 3D-mesh adresserar sensomotoriken 
och främjar naturliga rörelsemönster

• Bekväm att bära även under längre tid tack 
vare det andningsaktiva stickade 
3D-meshmaterialet och den tryckfria böjzonen 
i knävecket

• Enkel på- och avtagning tack vare två öglor på 
ortosens övre och nedre kant, som är lätta att 
greppa

ANVÄNDNINGSINFORMATION

• Ledskenan formas utan verktyg för individuell 
anpassning till patientens ben

• Enkel användning av Boa Fit-systemet: 
–  Öppna vridlåset för att lossa remmarna och 

ta på och av ortosen
–  Stäng och vrid vridlåset för att reglera 

smärtavlastningen

INDIKATIONER

• Medial eller lateral gonartros

• Instabilitet (mediolateral)

• Brosk- / benlesion, 
unikompartmentell

• Tillstånd efter broskkirurgi resp. 
broskuppbyggnad vid nödvändig 
ensidig postoperativ avlastning

• Efter ensidiga menisklesioner

• Ahlbäcks sjukdom (osteonekros)

• Osteochondritis dissecans 

• Bone bruise (benmärgsödem i 
mediala femur condylus / 
tibiaplatta)

BAUERFEIND PLUS

 + Enkel användning

 + Hudvänligt material som andas

 + Anpassning utan verktyg

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

Färger: svart-blå

Utföranden: 
Höger sida: för medial avlastning; 
eller för lateral avlastning på 
vänster ben
Vänster sida: för medial avlastning; 
eller för lateral avlastning på höger 
ben

Tillval:
Begränsningsset i 3 storlekar, 
se sidan 108 och prislistan

Ger riktad avlastning och stabilisering för 
ökad aktivitet vid gonartros

GenuTrain® OA

Innovativt avlastningssystem Boa® Fit-system Formstickad 3D-mesh Tryckfri böjzon

experts.bauerfeind.com/genutrain-oa

17 cm 15 cm

STORLEK 1 2 3 4 5 ARTIKELNR

Omkrets upptill (cm) 40 – 47 47 – 52 52 – 58 57 – 65 60 – 72
121 4165 0070 +0°

Omkrets nedtill (cm) 28 – 34 34 – 39 39 – 43 43 – 46 46 – 50

 + = Utförande  (6) höger sida medialt / vänster sida lateralt, (7) vänster sida medialt / höger sida lateralt
° = Storlek (1 – 5)

BEVISAD EFFEKT I STUDIE∆

• 52 % högre upplevd stabilitet*
• 46 % fl er smärtfria 

promenader* 
* jämfört med avsaknad av ortos

∆ Icke-interventionell klinisk studie; evidensgrad 3, om användning av GenuTrain OA (Bauerfeind AG), 2021

Stor på- och avtagningshjälp
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