Support Everest Ice
Support Everest
Optimal bruk
En ”3-i-1” rehabiliteringsløsning: beskyttelse, kryoterapi og kompresjon.
Med sin avtakbare knemansjett for kryoterapi og kompresjon gir den ytter
ligere terapeutiske fordeler i en post-traumatisk eller post-operativ kontekst.
Denne allsidige knestøtten tilpasser seg etter ulike faser i behandling og
rehabilitering: fra innledende immobilisering til bevegelseskontroll og funksjonell bruk når man gjenopptar aktiviteter.
Indikasjoner: • Post-traumatisk eller post-operativ bruk for moderate til
alvorlige ligamentskader, menisklesjoner, kneoperasjoner, smertelindring
og hevelseskontroll, funksjonell rehabilitering, gjenoppta aktiviteter
• Postoperativ bruk etter kneoperasjon: artroskopi, ligamentoperasjon, patellaoperasjon, osteotomi, delvis eller total kneutskiftning.
Fordeler og egenskaper
• Wraparound-struktur.
• 4 uavhengige remmer – for justering av kompresjonsnivå og støtte.
• Bilateral modell – passer venstre og høyre ben.
• Bilaterale hengsler – immobilisering ved 0° eller 15° fleksjon. Bevegelses
kontroll med fleksjon-/ekstensjonsstopp ved 0°, 15°, 30°, 60° og 90°. Enkelt
å justere fleksjons-/ekstensjonsstopp (kreves ingen verktøy).
• Avtakbar bakre krage.
• Avtakbar knemansjett med ispose, for lokalisert utvendig anvendelse av
kuldeterapi samt en oppblåsbar mansjett med manuell pumpe slik at man
kan få en kompresjonseffekt i tillegg til kuldeterapibehandlingen.
• Leveres med to isposer slik at man alltid kan ha en pose i fryseren.

Bestillingsinformasjon

• Etter fire timer i fryseren gir isposen 20 til 30 minutters kuldeterapi.
• Gelen i isposen holder seg formbar slik at posen former seg etter
pasientens anatomi.
• Isposen har et mykt trekk for økt pasientkomfort.
• Oppblåsbar mansjett med luftcelle og manuell pumpe tillater justering av
kompresjonsnivået.
• Knemansjetten er enkel å sette på med to remmer for kontakt/lukking.
• Knemansjetten får lett plass under en Everest knestøtte.

SUPPORT EVEREST ICE (BRACE & ICE COMPRESSION)
Artikkelnummer

Omkrets

Størrelse

82-0014-1

33 – 37 cm

XS

82-0014-2

38 – 43 cm

S

82-0014-3

44 – 49 cm

M

82-0014-4

50 – 55 cm

L

82-0014-5

56 – 60 cm

XL

82-0014-6

> 60 cm

XXL

SUPPORT EVEREST (WITHOUT ICE COMPRESSION)
Artikkelnummer

Omkrets

Størrelse

ATA34XS

33 – 37 cm

XS

ATA34S

38 – 43 cm

S

ATA34M

44 – 49 cm

M

ATA34L

50 – 55 cm

L

ATA34XL

56 – 60 cm

XL

ATA34XXL

> 60 cm

XXL
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