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Göteborg

Ny katalog ute
inom kort
– beställ din egen

Ny THERA-trainer

Tigo

anpassad för
att klara alla
förväntningar
Handtagsväxling
Med snabblås.

Överkroppstränare
Tas i bruk enbart genom en
knapptryckning.

Vadstöd
Kan justeras och flyttas till sidan
utan verktyg.

Tipp upp skydd
Säkerhetsfästen för rullstol eller
vanlig stol.

Du kan välja fjärrkontroll (2,7”
färgskärm) med grund information samt enkel symmetrivisning
eller välja en större (10,4”) högresolution pekskärm med en unik
nivå av biofeedback med spel
samt rapportering.
OBS! Fjärrkontrollen kan enkelt
uppgraderas till pekskärm, som
då möjliggör för dig att smidigt
växla mellan dessa båda displayer
för att alltid erbjuda dina patienter
den bästa anpassningen.

Överkroppstränare
Justeras steglöst fram eller bak
på glidskena.

Steglös radiejustering
Med eller utan verktyg kan väljas.

Fotfixering
Är enkel att använda, rejäl funktion (tål 70 kg´s belastning).

Kraftfulla 240W motorn
– jämn rörelse vid alla hastigheter och patienter, ingen risk för
överhettning av motor!
FysioNews 1 • 2013
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Fysioline PRO behandlingsbänkar
Fysioline Basic

NYA FÄRGER!

Grundutrustning:
•
•
•
•
•
•
•

Bredd 55 cm, längd 200 cm
Sidoklaffor
Armstöd
1-delad huvuddel
Utan transporthjul
Höjdjustering 54–85 cm
Maxvikt 180 kg

Tillval:
•
•
•
•
•

Pappersrullhållare
2-delad huvuddel
Extra fotpedal
Ställning för fotpedal
Valfri färg ingår utan extra
kostnad

11.000,-

Art.nr. 12304

Fysioline PRO 450
Grundutrustning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuellt justerbar led i mitten,
dränagefunktion
Bredd 50-60 cm
Längd 200 cm
Sidoklaffor
Armstöd
Centrallåsta transporthjul
2-delad huvuddell
Fotpedal
Höjdjustering 54–85 cm
Valfri färg ingår utan extra
kostnad

Tillval:
•
•
•
•
•
•

Pappersrullehållare
Extra fotpedal
Ställning för fotpedal
Place-free höjdjusteringsram
Extra sidoklaffar (par)
Nödstopp

Paketterbjudande:

16.690,-

Innehåller
• 603_0005 Desiplint 0,5 l desinfektionsmedel för bänkar
• 41600
Ankelstödskudde
• 150_150
Ice Power 150 ml
• 2 st valfria Fysioline massage- /desinfektionsprodukter på köpet
exkl. moms och frakt

Enligt det medicinska enhetsdirektivet 93/42/ETY är behandlingsbänkarna Klass I enheter och CE-märkta.
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Art.nr. 12316

Fysioline Chiro PRO

NYHET!

Special designad för kiropraktorer och naprapater

Fysioline Chiro PRO

Art.nr. 31011

• Lägre, stabilare ramkonstruktion
• Höjdjustering 47-77 cm
• Special dyna med extra stöd för bästa möjliga
behandling.
• Hårdhet på dynan LIMI 80 kg
• Utrustad med extra stöd i stålkonstruktion,
för att ge den stabilitet som krävs.
• NU! Även i bredd från 45 cm. Längd av liggdyna 152 cm
• Övriga delar, se info Basic.

Normal pris: 18.900 kr exkl moms

INTRO PRIS - ENDAST NU!

17.000,Priset exkl. moms och frakt, inkl. behandlingspaket (se sidan bredvid)

Desipower produkter
Art.nr.
600_0005
600_010
601_0005
601_010
602_0001
602_0005
603_0005
603_005

Produkt
pris exkl. moms
Desipower Iho 0,5 l desinfektionsmedel för huden
NU 53,00
Desipower Iho 10 l desinfektionsmedel för huden
NU 430,00
Desipower Pinta 0,5 l allmänt desinfektionsmedel
NU 49,00
Desipower Pinta 10 l allmänt desinfektionsmedel
NU 410,00
Desipower Käsi 100 ml handdesinfektionsmedel NU 18,00
Desipower Käsi 0,5 l handdesinfektionsmedel
NU 55,00
Desiplint 0,5 l desinfektionsmedel för bänkar
NU 45,00
Desiplint 5 l desinfektionsmedel för bänkar
NU 210,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
FysioNews 1 • 2013
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Muskelsmärta?
Ledvärk?
Har du tidvis eller ofta ledvärk?
Begränsar ledvärk din vardag?
Får du ledvärk vid ansträngning?
Arthro-ledkräm

är en unik kräm för lokalbehandling av ömma och
svullna leder som lämpar
sig speciellt för att lindra
smärta och svullnad i små
leder. Krämen innehåller
nedkylande mentol och eukalyptusolja, samt effektivt
vårdande ämnen för lederna
såsom kondroitinsulfat, glukosaminsulfat och MSM.

Ice Power Plus
är en snabb hjälp
för stressade och
ansträngda muskler.
IP Plus kylande gel för
muskel- och ledvärk
• För återhämtning efter
sportaktiviteter
• Lindring av ledinflammation
• För ryggvärk som är muskel
orsakad
• Minskar svullnad
• Särskilt lämplig för långvarig
behandling av muskelsmärta.
Ice Power hjälper – bevisad
effekt med vetenskaplig studie!*

Plus 100 ml

köp 10
betala för 9
Plus 200 ml

Arthro
Creme 120g
6 st / frp

95 kr/st

köp 20, betala
för 18

		
150_100
150_200
135_120

buntförpackning pris/st (exkl. moms)
Ice Power Plus 100 ml
10 st
50,00 Kr
Ice Power Plus 200 ml
20 st
86,00 Kr
Arthro Creme 120g
6 st
95,00 Kr

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
*)Airaksinen et al.: Double-blinded Trial of the Efficacy of Cold Gel with soft tissue injuries ISAP, San Diego 8/2002.
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www.icepower.se

Förnyad
Fysioline massageproduktserie
NYHET!

NYHET!

Vita Lotion

Coco Lotion

Massage Lotion

Massage Creme

En dryg massagelotion med god greppförmåga för professionell användning.
Innehåller vitaminrik och skyddande
avokadoolja samt avslappnande sandelträextrakt. Oparfymerad och färgämnesfri lotion som även är lämplig för
känslig hud. Hudvänligt pH-värde.

Kokosoljabaserad, vattenfri massagelotion. Hudens värme gör att
massagelotionet blir mer oljelikt,
vilket möjliggör bättre glid och masserbarhet. Passar utmärkt även för
mer håriga områden. Mycket dryg.

Är tillverkat av ny generations naturliga råämnen (PEG-fri). Mycket hudvänlig för patienten samt för massören.
• bra massagekontakt, dryg i bruk
• neutral, utan konserveringsmedel,
oparfymerad, med E-vitamin
• lätt att rengöra, lämnar h
 uden fetfri

En paraffinbaserad, fet massagekräm. Passar utmärkt även för mer
håriga områden. Utan konserveringsmedel.

Art.nr.
115_001

Art.nr.
116_001

Art.nr.
114_001

Art.nr.
108_001

1l

pris exkl. moms
125,00

1l

Nu! 10% i rabatt

pris exkl. moms
148,00

1l

pris exkl. moms
136,00

pris exkl. moms
800 g
133,00

Granat massageolja

Paraffin massageolja

Nötdals massageolja Soft Oil massageolja

Neutral, finfördelad och tunn basolja. Lätt att torka av huden.

Neutral basolja som ger huden ett
mjukt skydd.

Vegetabiliska oljans vårdande egenskap och vitoljans goda glidförmåga
gör oljan behaglig att använda.

Lämpar sig speciellt bra för känslig
och atopisk hud. Lätt att torka av
huden.

Art.nr.
103_001

Art.nr.
106_001

Art.nr.
107_001

Art.nr.
112_001

1l

pris exkl. moms
97,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

1l

pris exkl. moms
100,00

1l

pris exkl. moms
117,00

1l

pris exkl. moms
142,00
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NYHET!

MOTORDRIVEN
– med fjärrkontroll

THERA-trainer e-go

Med bästa tänkbara stöd för en säker och dynamisk gång!
THERA-Trainer e-go är
avsedd för att lära användaren att gå samt för
att mobilisera användare
med följande mål:
• Förbättra uppfattningsförmågan.
• Förbättra balansen (med
fallprevention).
• Längden av sträckan och
kvaliteten på gången samt
gånghastigheten förbättras
genom att öva upprepade
gånger.
• Öka eller bibehålla ståfasen.
• Förhindra muskelnedbrytning.
• Stärka befintlig muskulatur.
• Stabilisera höftleden.
• Förbättra bålstabiliteten.
• Bibehålla eller öka rörligheten.
• Aktivera eller öka cirkulationen.
• Öka uthålligheten.
• Förbättra den kognitiv
prestandan
8
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Hastighet
0,1 - 3,5 km/h

Tymo

NYHET!

– interaktiv terapiunderlag

• Kan användas stående och
sittande
• Tillåter statisk och dynamisk
mätning samt träning
• Terapiunderlaget kan användas som den är eller alternativt tillsammans med de medföljande tillbehören, mjuk
kudde och hård balanstillsats.
• Den motiverande virtualvärlden uppmuntra och utmanar
till att träna.
• Användningsområden t.ex
skuldergördel stabilisering,
kroppskontroll, viktfördelning
och balans.
• Terapiunderlaget är lätt att
flytta och att ta med sig.

Pablo

– nya möjligheter och
motivation för rehabilitering av överkroppens styrka
Pablo är en terapiutrustning av överkroppens styrka och förmåga
samt att bedöma dess möjlighet till aktivitet och verksamhet. Pablo
kan användas på neurologiska samt ortopediska rehabilitering. Pablo passar för både vuxna och barn. Interaktivärld ger motivering och
hjälper att rikta rörelse samt styrka.

Pablo -terapiutrustning:
• Pablo terapi och väderingssoftware
• Pablo handtag

Pablo Plus pro
-terapiutrustning:
•
•
•
•

Pablo terapi och väderingssoftware
Pablo handtag
Pablo Plus Multiball
Pablo Plus Multiboard
FysioNews 1 • 2013
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– en unik
elliptikal
rörelse, som
påverkar hela
kroppen
Imoove ger en naturlig
impuls till olika muskelgrupper genom kontrollerad spiral obalans. Imoove
tillåter kroppens naturliga
rörelser och utveckling av
nylärande med hjälp av
neuromotokontroll.

Modell:
imoove FT för fitness och sport, imoove FT M medicinteknisk produkt, imoove Access enklare modell

Rehabilitering

Imoove erbjuder mångsiga
övningar för muskel balans,
rörlighet och kroppskontroll
utveckling. Imoove är utvecklingsverktyg för motorisk inlärning och neural aktivitet för de
flesta rehabiliteringspatienter.

Välbefinnande

Imooves färdiga program ger
möjlighet att bidra till återställning och välbefinnande. Även
ett fåtal träningspass ger resultat i form av bättre balans i kroppen samt kroppskontroll.

Sport

Imooven kan användas för att
stimulera
idrottspresentation
och därmed förbättra prestationsförmåga,
proprioseptik
samt kraftproduktion. Med
imoove är det möjligt att göra
en full body workout eller övningar riktade till ett specifikt
område.

Fitness

Imooven fitnessövningar kan
förbättra hållning och kroppskontroll samt rörlighet.

Koordination – Styrka – Rörlighet – Balans
10
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Utför test med marknadens
mest tillförlitliga testcykel –
Ergoline!
Ergoline ergometer för
olika typer av testområden och olika målgrupper.
Möjligheten att vinkla
och höjd justera styret,
möjliggör en bra position
för alla.

Rejäla och korrekta test, enkel och
funktionell att manövrera.

Ergoselect 100
• Microprocess kontrollerad
magnetmotstånd
• Motstånd 20-999 watt
• Precision enligt direktiv DIN
VDE 0750-0238
• Hastighet mellan 30-130 rpm
• Höjdjustering för personer
mellan 120-210 cm
• Digital och analog anslutning
till EKG-apparater
• 5 st färdiga test (WHO,
Hollmann…)
• 10 platser för egna tester

Extrautrustning:
•
•
•
•
•
•
•

Blodtrycksmätare
Radiejustering
Sadel justering framåt bakåt
Låspedal
Sp02-oksiometer
Pulsadapter
RS 232- och USB-kabel

P-modell cyklar

K-modell cyklar

• Kompatibel med analoga och
digitala EKG-apparater
• Viktigaste informationen på
skärmen
• Personlig programmering av
tester
• Lämplig för ansträngningsEKG-tester

• Kompatibel med analoga och
digitala EKG-apparater
• Stor färgskärm
• Personlig programmering av
tester och träning
• Grafiska sammandrag efter
test
• POLAR kompatibel

100K-model intro pris:

29.990,-

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
FysioNews 1 • 2013
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Balans och gruppträning
Pedalo® balansträningsunderlag
Pedalo® Spring Board balansträningunderlag kan användas
mångsidigt för alla typer av balans övningar rehabilitering till
aktiva idrottare.
Det unika fjädersystemet gör
den utmärkt för barn, äldre samt
neurologiska patienter.

• storlek 150 x 45 cm
- utmärkt för olika promenadövningar

Art.nr.
pris exkl. moms
PE653370F20 150x45 cm
2295,00

Hopfällbar gåbarr
• Metallstativ
• Mått: 250 cm längd
30-60 cm i bredd
75-108 cm höjd
*) Bredd 18 cm lagring

Art.nr.
1284300

pris exkl. moms
1.215,00

TOGU Redondo Ball TOGU Spirit Ball
För träning av mag- och ryggmuskulatur samt avslapning. Kan användas som stödkudde. Lätt att fylla och
tömma, lätt att bära med. Ø 22 cm.

För rygg- och magövningar. Rygg avslappning. Kan användas som stödkudde.
Lätt att fylla och tömma, lätt att bära
med. Ø ca. 16cm.

Art.nr.
491000

Art.nr.
491200

pris exkl. moms
65,00

Wrange neopren
hantlar & ställning
• Mjuk och bekväm neopren
• Vikter 1-5 kg
Art.nr.
pris exkl. moms
3351 1 kg grön
st. 35,00
3352 2 kg röd
st. 70,00
3353 3 kg blå
st. 100,00
3354 4 kg lila
st. 130,00
3355 5 kg svart
st. 170,00
335000 ställning
2500,00

pris exkl. moms
70,00

Wrange kettlebell

TOGU Pilates Foam- Reebok Step
• 3-steg höjdinställning: 15, 20
roller premium
•
•
•
•

Hållbart foam material
Antihalk yta för bästa grepp
För mångsidig träning
Längd 90 cm

Art.nr.
400047

pris exkl. moms
375,00

eller 25 cm
• Enkel att justera
• halkfria golvblock och yta
• 90 x 35 cm, vikt 7,5 kg

Art.nr.
RE10150

Fysioline Pump set
Set innehåller:
• En stång och ett lås par
• Vikter: 2 x 1kg, 2,5kg och 5kg

Art.nr.
WR3019
WR3029
WR3023
WR3031
WR3024
WR3032
WR3025
WR3033
WR3028
WR3026
WR3022

pris exkl. moms
4 kg
st. 185,00
6 kg
st. 209,00
8 kg
st. 290,00
10 kg
st. 360,00
12 kg
st. 390,00
14 kg
st. 460,00
16 kg
st. 490,00
18 kg
st. 590,00
20 kg
st. 665,00
24 kg
st. 745,00
kettlebellställ
2.950,00

Original
Don Oliver!

Art.nr.
13332

12
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pris exkl. moms
850,00

1 st

pris exkl. moms
925,00

Fysioline
balansplatta

TOGU Dynair®
Cardo balansdyna

Uppruggad yta och en gummerad
kant. En platt bas och ett halkfritt
flexibelt material. Lämplig för hemmabruk och terapeutisk användning. Ø 35 cm.

• 32 x 32 cm, höjd 7 cm
• Max. belastning: ca. 200 kg
• Färg kan variera vid leverans

Art.nr.
11403

Art.nr.
11394

pris exkl. moms
250,00

Art.nr.
11394E

pris exkl. moms
990,00

pris exkl. moms
halk. 35 cm 325,00

TOGU Dynair®
Extreme
• ca. 80 cm diameter
• Max. belastning: ca. 200 kg

Thera-Band
träningsbandrulle
45 m

Art.nr.
11316
11317
11318
11319
11320

gul
röd
grön
blå
svart

pris exkl. moms
895,00
925,00
1.050,00
1100,0
1.295,00

NU OCKSÅ LATEXFRI

Thera-Band 22 m
• Färger motsvarar Thera-Band
latexband färger
• Utan puder

Art.nr.
50334
50344
50354

Moms (25Köp
%) och3frakt
tillkommer.
jumborullar,

pris exkl. moms
22m röd
700,00
22m grön
750,00
22m blå
800,00

få 10% rabatt!

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
FysioNews 1 • 2013
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Kinesiotejp
CureTape®

NY!

CureTape är en kinesiotejp, den
tejp som funnits längst på den
europeiska marknaden. Tejpen
produceras i Korea med hög
kvalitetskontroll.
• Vattenhållbar
• Bra hållbarhet
Art.nr. 5cmx5m pris exkl. moms
CTORANGE orange
115,00
CTBLACK svart
115,00
CTBLUE
blå
115,00
CTNEUTRAL beige
115,00
CTRED
pink
115,00
CTYELLOW gul
115,00
CTWHITE
vit
115,00

Vid köp av minst
2 frp 10% i rabatt

Nu har vi
även
jumborullar
31,5 m!

Art.nr.
pris exkl. moms
CTRED315 jumborulle röd
31,5m x 5cm
590,00

Art.nr.
pris exkl. moms
CTBLUE315 jumborulle blå
31,5m x 5cm 590,00

Art.nr.
pris exkl. moms
CTNEUTRAL315 jumborulle beige
31,5m x 5cm 5 9 0 , 0 0

MTC
Lymph Taping

MTC Handbook
+ DVD

Joshua Sijmonsma
(på engelska)
200 sidor

H. Pijnappel
(på engelska)
192 sidor

725,-

625,-

Art.nr.
pris exkl. moms
2080
MTC Lymph Taping 725,00

Art.nr.
pris exkl. moms
2050 MTC Handbook+DVD 625,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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POSTUROMED
Koordination och
balansträning

NYHET!

– NU HOS OSS!

Posturomed är terapi utrustning med justerbar rörlig, flytande bas.
Posturomed är perfekt för både neurologiska och ortopediska
rehabilitering samt sensomotoriska träning, särskilt, i syfte att:
• ge bärande leder dynamisk stabilisering
• koordination träning
• motoriskt påverka mot kronisk ryggvärk eller ge hållbar
smärtlindrin
Stabilisering genom vinkling ger en ny inlärning. Det huvudsakliga syftet är på segmentell koordination, snarare än en allmän
muskelaktivitet.

Art.nr.

PM202
PMCOMP

pris exkl. moms

13.950,00
11.250,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Modell

Posturomed 202

Storlek:

85 x 85 x 140 cm

Terapiunderlag:

60 x 60 cm

Vikt:

n. 47 kg

Max. användrar vikt:

185 kg

Ledstång:

På tre kant

Modell

Posturomed Compact

Storlek:

70 x 60x 27 cm

Terapiunderlag:

40 x 40 cm

Vikt:

n. 25 kg

Max. användrar vikt:

180 kg

Ledstång:

Nej
FysioNews 1 • 2013
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Vår erbjudande!
Bosu Pro balance trainer

Försäljningsinformation
Välkommen som kund hos Fysioline
AB. För mer detaljerad information
avseende bl.a. garanti, service och
ev. reklamation vänligen kontakta
oss.
Priserna gäller exkl. moms. och
frakt.

NU 1.285,-

Betalningsvillkor: 15 dagar netto.
Leasing förmånlig sådan från 5000
kr.

Art.nr.: BOSU

Leasingexempel är räknade på 0%
kontant, 60 månader och 10% restvärde. Uppläggningskostnad (495
kr), ev. försäkring samt aviavgift (50
kr) tillkommer.
Tack för din order.

FYSIOLINE SWEDEN AB
Tel. 08-760 6100
Fax 08-760 6110
www.fysioline.se
info@fysioline.se

Crosscore® 180 Rotational
Bodyweight Training™
Innehåller: Crosscore 180 apparat, fixeringsband, övnings-DVD, illustrerad manual, behändig förvaringspåse

NU 1.690,Art.nr.: CC_180

Kontakter
Mia Seldée
Tel. 08 - 760 61 00
mobil: 070 - 28 35 224
mia.seldee@fysioline.se
Vi finns på denna adress:
Förrådsvägen 18
14146 HUDDINGE

Therabath PRO
Paraffinbad
6 påsar paraffin ingår (2,7 kg)

NU 2.500,Art.nr.: 2322
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

www.fysioline.se

