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Dear Customer, 

Thank you for choosing Actimove® GenuMotion. This 
product has been thoughtfully designed and developed 
together with orthopaedic specialists with great 
attention to detail to meet your expectations.

Actimove® GenuMotion is a dynamic knee support 
featuring state of the art 3D knitting technology for 
optimised compression, stability and breathability. 
High quality, latex-free knitting yarn provides softness 
and enduring comfort. The hi-tech dot design gently 
massages the knee area, while the patella knee ring 
correctly positions and guides your patella. 

Please follow the instructions below and get well soon! 

Indications:
Actimove® GenuMotion is indicated for gonarthrosis 
and arthritis, chondromalacia with or without recurrent 
joint swelling, minor meniscal damages, fibromyalgia 
and minor instabilities of the knee joint. It is also 
recommended for post-traumatic irritations and post-
operative use. 
 
Contraindications:
Do not use Actimove® GenuMotion if you suffer from 
impaired lymph flow or circulatory disorders in the 
lower extremity.
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Gebruik:
Stap in uw Actimove® GenuMotion en plaats de 
stabiliserende kniepelotte op de juiste plaats rond 
uw knieschijf. U kunt nu op eenvoudige wijze uw 
Actimove® GenuMotion verstellen, zodat deze goed 
aansluit en comfortabel zit (zie afbeeldingen 1–4 voor 
details).
Let op: uw Actimove® GenuMotion moet de eerste keer 
aangebracht worden door een arts, orthopeed of een 
daarvoor opgeleide specialist.

Reiniging & verzorging:
Actimove® GenuMotion kan met de hand of in 
de wasmachine gewassen worden (gebruik het 
handwasprogramma op 30 °C). Om de vorm en 
medische druk van uw kniebandage te behouden; niet 
bleken, chemisch reinigen, strijken of drogen in de 
droger!

Voorzorgsmaatregelen:
Volg de behandelingsadviezen van uw arts. Als u 
ongemak, gevoelloosheid, verkleuring van de huid of 
zwelling ervaart tijdens het dragen, dient u Actimove® 
GenuMotion niet meer te gebruiken en contact op te 
nemen met uw arts. 

Geachte klant, 

Hartelijk dank voor uw keuze voor Actimove® 
GenuMotion. Dit product is met zorg ontworpen en 
ontwikkeld in samenwerking met orthopedische 
specialisten. Aan elk detail is gedacht om aan uw 
verwachtingen te voldoen.

Actimove® GenuMotion is een dynamische 
kniebandage met geavanceerde 3D-breitechnologie 
voor optimale druk, stabiliteit en luchtdoorlaatbaarheid. 
Hoogwaardige, latexvrije garens bieden zachtheid en 
langdurig comfort. Het high-tech stippelpatroon zorgt 
voor een zachte massage aan het gebied rond de 
knie, terwijl de ring rond de knieschijf deze op de juiste 
plaats houdt.

Volg de hieronder beschreven instructies.

Indicaties:
Actimove® GenuMotion is geïndiceerd voor gonartrose 
en artritis, kraakbeenverweking met of zonder 
terugkerende zwellingen in de gewrichten, licht 
meniscusletsel, fibromyalgie en lichte instabiliteit van 
het kniegewricht. Gebruik wordt ook aanbevolen bij 
postoperatieve en posttraumatische irritatie. 
 
Contra-indicaties:
Gebruik Actimove® GenuMotion niet als u lijdt aan 
stoornissen in de lymfedoorstroming of stoornissen in 
de bloedsomloop van de onderste ledematen.
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