
FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

• Lindrar smärta tack vare den riktade
effekten från de anatomiskt formade
pelotterna med friktionszoner

• Aktiverar den ledstabiliserande
muskulaturen och förbättrar koordinationen
genom att stimulera mekanosensorer i
huden och i övergången mellan muskel och
sena

• Påskyndar läkningen vid komplexa
knäbesvär tack vare tryckvariationsmassage
i rörelsen, vilket främjar avledningen av
ödemvätska och resorptionen av
vätskeutgjutningar

• Underlättar på- och avtagningen av
stödförbandet tack vare en unik töjningszon
vid underbenet

• Maximal komfort tack vare
tryckminimerande kantområden, extra
mjuk zon i knävecket och fuktreglerande
egenskaper hos det stickade materialet

INDIKATIONER

• Gonartros och artrit, kroniska,
posttraumatiska och
postoperativa irritationstillstånd,
slappa ligament och tendomyopati

• Knäsmärta vid funktionell
instabilitet på grund av muskulära
obalanser

• Recidiverande vätskeutgjutning i
leden

• Förebygga / förhindra recidiv

• Lateralisering av patella

BAUERFEIND PLUS

+ Enkel användning

+ Hudvänligt material som andas

+ Stickat material

+ Komfortzon

+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

Färger: natur, titan

Utföranden: höger sida, 
vänster sida

Aktiverar och stabiliserar vid komplexa 
knäbesvär, t ex gonartros

GenuTrain® A3

STORLEK 1 2 3 4 5 6 ARTIKELNR

Omkrets upptill (cm) 38 – 41 41 – 44 44 – 47 47 – 50 50 – 53 53 – 56
110 4125 10*0 +0°

Omkrets nedtill (cm) 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

 * = Färg (1) natur, (8) titan
 + = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida 
 ° = Storlek (1 – 6) 

Patellapelott med friktionszoner Integrerat reglerband för 
stabilisering av patella

Töjningszon vid underbenet Silikon

Δ Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

BEVISAD EFFEKT I STUDIEΔ

• Smärtfri gång: Förlängd sträcka
utan smärta, 2,4 gånger så lång

experts.bauerfeind.com/genutrain-a3

14 cm 12 cm
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