
Kneehab gir avansert terapi ved rehabilitering 
av kne ved å fremskynde muskelrekonvalesens 
og funksjon.

-Før og etter kneoperasjon
-Ved sportsskader
-Ved nevrologiske tilstander



OM KNEEHAB™:

Kneehab er et unikt, innovativt og klinisk testet bandasjebasert muskelstimulasjonsprodukt 
(EMS), som er designet spesielt til behandling av quadricepsatrofi (svinn av lårmuskel).

Undersøkelser har vist at EMS teknologi er en effektiv behandling av quadricepsatrofi, som 
kan kobles til nesten alle kneskader, og at bruk av Kneehab kan redusere den postoperative 
rehabiliteringstiden.

Kneehab fås til enten høyre eller venstre ben.

Hva er fordelene ved å bruke KneeHab?

Enkel å bruke: Kneehab ® XP er enkel å bruke. Den har bare ett 
program, det er ingen forvirrende kabler, og riktig “gel pad”-
posisjonering er enkelt.

Praktisk: Kneehab ® XP er ideell for hjemmebruk.

Behagelig: Incorporating Multipath ® aktiverer ny stimulerings-
teknologi som gir behagelige sammentrekninger for å bedre 
tilhelningsprosessen.

Målrettet: Kneehab ® XP er spesielt rettet mot de indre delene av 
kvadriceps (vastus mediales) som bidrar til stabilisering av kneet.

Hjelp ved kneproblemer:

De fleste kneproblemer oppstår ved 
slitasje og skader i forbindelse med 
arbeid eller idrett. Behandling med 
Kneehab kan redusere smerter i 
knær, øke mobilitet og styrke. Ved 
bruk av Kneehab kan du unngå eller 
utsette en kneoperasjon. 

Hurtig tilbake etter en 
kneoperasjon.

Forskning viser at personer som 
brukte Kneehab etter en kne-
operasjon kom 7 dager raskere 
tilbake til arbeid enn referanse-
gruppen som ikke brukte Kneehab.

Kneehab virker effektivt 
og behagelig

Kneehab virker ved å sende milde og 
behagelige elektriske impulser til de 
motoriske nervene i lårmusklene, slik 
at de vekselsvis trekker seg sammen 
og slapper av. Den presise stimuler-
ingen styrker musklene betydelig, 
noe som øker stabiliteten  i kneleddet 
samt blodgjennomstrømningen til 
området. Smertene i kneet reduseres 
og du blir mer motivert for bevege-
lse, som igjen har positiv effekt på 
helbredelsesprosessen. 

Anbefales av leger 

Leger og fysioterapeuter anbefaler 
bruken av Kneehab på bakgrunn 
av veldokumenterte kliniske tester. 
Sammen med annen behandling 
oppnår pasienter som bruker Knee-
hab gode resultater som økt styrke i 
lårmusklene. 





Bandasje Venstre 
Varenummer: 72570200010  539,- 
Bandasje Høyre
Varenummer: 72570200011 539,- 

Elektrodesett 
Varenummer: 72570152050   459,- Kneehab Venstre

Varenummer: 7254111 3.998,- 
Kneehab Høyre
Varenummer: 7254112  3.998,- 

Pris på leie av Kneehab kontrollenhet 499,- /mnd.

Ledende innen elektroterapi
Kneehab fremstilles av Neurotech som er ledende 
leverandør av innovativt, elektroterapibasert medisinsk 
utstyr av høy kvalitet.

Jeg er operert i kneet pga av meniskskade og har i rehabiliteringen brukt Kneehab. Jeg brukte 
den 2 ganger daglig i 20 minutter i hele rehabiliteringsperioden. Muskelstyrken i låret ble 
vesentlig forbedret og hjalp meg hurtig videre i opptreningen. Jeg fikk et veldig positivt 
inntrykk, der både effekt og brukervennlighet gir god motivasjon til å holde opptreningen i 
et optimalt spor.
    
     -Ramune Pekarskyte, Levanger Håndballklubb

Prisene er inkl. MVA
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