
GenuTrain® A3
ACTIEVE BANDAGE VOOR DE BEHANDELING  
VAN KNIEKLACHTEN

Patellapelotte met 
 frictiezones

Indicaties

• Irritaties van de weke delen van 
het kniegewricht, in het bĳzonder 
bĳ gonartrose (chronisch, 
posttraumatisch en postoperatief, 
pĳnlĳke aanhechtingen en 
tendomyopathie)

• Gonalgie bĳ functionele 
 instabiliteit als gevolg 
van  spierdysbalans

• Patellalateralisatie

• Mediale gonartrose

• Recidiverend oedeem in het 
gewricht

Kenmerken

• Irritaties van de weke delen van het 
kniegewricht, in het bĳzonder bĳ 
gonartrose (chronisch, posttrauma-
tisch en postoperatief, pĳnlĳke 
aanhechtingen en tendomyopathie)

• De aan de symptomen aangepaste 
pelottevorm houdt rekening met 
typisch pĳnlĳke gebieden en 
 belangrĳke receptorzones van het 
 kniegewricht.

• Bovendien beschikt de visco- 
elastische pelotte over frictiedelen 
met noppen.

• Het patella correctie-element is 
geïntegreerd in de  pelotte.

• De ademende, anatomisch vorm-
gegeven bandage  biedt een hoog 
draagcomfort.

• Twee aan de zĳkant aangebrachte 
spiraalbaleinen zorgen ervoor dat de 
bandage perfect aan het been blĳft 
liggen.

• Een speciaal niet-irriterend weefsel 
bedekt het  gevoelige deel van de 
knieholte.

• Een elastisch gedeelte ter hoogte van 
het onderbeen vergemakkelĳkt het 
aan- en uittrekken.

Werkingsmechanisme

• Door de beweging ontstaat er een 
compressie-/decompressie-effect en 
een werking zoals bĳ een frictie-
massage. Deze zorgt dat de zwelling 
afneemt en vocht wordt geresor-
beerd. Dit bespoedigt de genezing en 
laat de pĳn in het gebied van de 
mediale kapselband afnemen.

• De stimulatie van huidreceptoren en 
zenuwen in de spierpeesovergang 
ondersteunt het neuromusculaire 
 regelsysteem. Dit leidt tot een 
synchronisatie en  activering van het 
spierstelsel. De vastus medialis 
wordt vooral gestimuleerd.  
De rectuspees wordt vrĳ gelaten.

• De geïntegreerde correctiedraad gaat 
het laterali seren van de patella tegen.

Maat 1 2 3 4 5 6 Bestelnummer

Omvang boven in cm 38 – 41 41 – 44 44 – 47 47 – 50 50 – 53 53 – 56 
110412510*0+0°

Omvang onder in cm 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46 

 *1 = natuur    *8 = titaan    +6 = rechts, +7 = links, °= maat
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