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UPPKOMMANDE EVENEMANG 2012

EN NY KINESIOTEJP HOS OSS:

CureTape®
CureTape är en kinesiotejp, den tejp som funnits
längst på den europeiska marknaden. Tejpen produceras i Korea med hög kvalitetskontroll.

INTRODUKTIONSERBJUDANDE:

Köp 10 rll, få -15%!
Art.nr.
CTORANGE
CTBLACK
CTBLUE
CTNEUTRAL
CTRED

CureTape orange
CureTape svart
CureTape blå
CureTape beige
CureTape pink

5,0cm x 5m
5,0cm x 5m
5,0cm x 5m
5,0cm x 5m
5,0cm x 5m

pris exkl. moms
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

MTC-Kinesiotejp kurser kommer nu också
till Sverige!
Sedan 1999 har PhysioTape utbildat fysioterapeuter i kinesiotejpning i Europa och nu med Fysioline
MTC (Medical Taping Concept) också i Sverige. MTC
grundar sig på metoder utvecklade i Japan och Korea under 70-talet.
Tre grundidéer med MTC är
1. Stimulera kroppens egen läkningsprocess; tejpning påverkar
nervsystem och cirkulation.
2. Kinesiologi; metod grundar sig på kinesiologi
3. Muskelstöd; kroppens blodcirkulation, lymfacirkulation samt
kroppstemperatur är beroende av muskelfunktion.

PhysioTape Academy har ett brett kursutbud, vilka så småningom
kommer att erbjudas i Sverige och Finland. Som en början ska Basic
kursen genomföras på engelska, men syftet är att Fysioline framöver
kommer att ha svensktalande lärare/terapeuter på dessa utbildningar.
Mer information om MTC kinesiotejpning:
www.medicaltaping.com

Första kursen sker i höst – bevaka vår hemsida
www.fysioline.se och våra utskick för datum.
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Framgångsrik rehabilitering säkert
• Kraftfull 200
Watts motor,
jämn rörelse i alla
hastigheter

• Högupplöst skärm
med vinkeljustering

• Växla enkelt till
Överkroppstränare med
en knapp

• Byt armstöd
med smidig
knapptryckning

• Vadstöd kan
justeras och flyttas
bort utan verktyg,
stabil och bekväm

• Enkel att rengöra
och desinfiera

• Cykeln kan fixeras
till rullstol eller
vanlig stol för
bästa möjliga
säkerhet

• Steglös
radiejustering

NU PÅ KÖPET!
THERA-assist programvara
(värde 1500 Kr)

•
•
•
•

Lätta att flytta data från THERA-vital med USB-stick till datorn
Individuell uppföljning
Tydlig grafisk visning
Möjlighet att spara egna kommentarer

Ny Biofeedback – program/spel för pekskärm kommer inom kort! – uppdatera enkelt med USB stick!

Målvakten rör sig upp/ner beroende
av hastighet. Ben- och armträning.
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Igelkott flyttar sig med vänster-höger
aktivitet. Benträning.

Bilen styrs med vänster-höger aktivitet samt hastighet. Benträning.

Rymdfarkost styrs med cykeleffekt.
Ben- och armträning.

THERA-live – en kompakt aktiv/passiv
tränare för hemma- samt professionellt bruk
THERA-live – designad för att uppfylla krav
gällande terapi för neurologiska patienter
samt för hemmabruk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passiv, aktiv och assisterad träning
Justering av hastighet samt motstånd
Spastisitetskontroll
Fjärrkontroll med skärm; symmetri
visning, tid och hastighet
Transporthjul
Kraftfull och tyst 200W motor
Stabil metallram
Extrautrustning: armtränare
Vikt: 25 kg
Längd: 54 cm
Bredd: 46 cm
Höjd: 46 cm

pp nkelt u ive
e
u
n
Du kan din THERA-l lt
e
a
grader HER A-vital h
T
till en rktyg.
e
utan v

• Fraktfri leverans

Enkel fjärrkontroll –
enknapps funktion;
START (grön) / STOP
(röd).

Mer rörelse till din dag!
THERA-fit plus

D
RISERA
O
T
O
M

• Liten, smidig och lätt att flytta (endast
12 kg)
• Enkel och tydlig att använda
• Snabb att byta från ben- till armtränare
utan verktyg
• Robust och stabil metall konstruktion
• Tyst motor
Till:
• Hemträning
• Uthyrning
• Allmänna rum vid avdelningar / enheter
• Väntrum

Art.nr.

pris exkl. moms

05004_001

NU 16.500,-

• Fotpedal, handtag och fjärrkontroll
som standardutrustning.
• Fraktfri leverans
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NYHET:

Fysioline TENS/EMS stimulator
Som nyhet hos Fysioline finns det nu en digitala TENS-apparat,
som också har EMS (elektrisk muskelstimulering).
En lätthanterlig apparat ger lättnad till smärtan, men möjliggör också
muskelaktivering.
Fysioline TENS/EMS stimulator uppfyller MDD 93/42/EEC
(Medical Device Directive) -kraven, inklusive 2007/47/EC
förändringar.

INTRODUKTIONSPRIS

1.785,–
Art.nr.
10904

pris exkl. moms
TENS/EMS INTRODUKTIONSPRIS
1.785,00

Fysioline TENS
TENS är ett tryggt sätt att lindra smärta vid stöd- och rörelseorganen. En liten apparat som är lätt och
smidig att bära med sig. Den är lätt att använda och flera inställningsval som garanterar en mångsidig
användning för professionella samt deras kunder.

Fysioline TENS Burst

Fysioline TENS elektroder

• Batteri 9 V
• Förvaring/skyddsväska
• Fysioline elektroder 4 st

• Ø 45mm
• 4 st. /frp

Fysioline Digi TENS
• Batteri 9 V
• Förvaring/skyddsväska
• Fysioline elektroder 4 st

Art.nr.
10900
TENS Burst
10905
Digi TENS
10903
elektroder
		
exkl. moms och frakt
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frp
10 st/ frp

pris exkl. moms
750,00
850,00
72,00
st 60,00

Mastercare hälsobänkar för din ryggs
välmående
Mastercare används vid:
• Terapi
• Egenvård
• Återhämtning efter/under arbetsdag
• Avslappning efter träningen på gym

Matercare hjälper vid:
• Ledinflammation och stelhet
• Problem vid vrist-knä-höft sektion
• Nervrotkläm
• Nackvärk
• Stelhet vid skuldror
• Ischias
• Ländryggsmärta
• Trygg på bäckenet
• Muskelspasm

Modeller:

• A3 Exclusive med ansiktshåll
• B2 Elegant

Art.nr.
MCCN_A3
MCCN_B2

pris exkl. moms

8.850,00
Pris NU!
Ord. pris: 9.900,00
7.800,00
Pris NU!
Ord. pris: 8.500,00

Håll koll på bra ergonomi!
Fysioline Ergo Sadelstol

Rätt sittställning är viktig för personer som sitter mycket.
Fysioline Ergo sadelstol är en finsk produktserie för professionellt bruk. Ergo produktserien erbjuder både sadelstolar
samt enklare stolar. Fysioline Ergo sadelstol professionall har
även ryggstöd för bättre support åt ryggen. Både ryggstöd
och sittdel kan justera tillsammans eller separat.

• Olika höjd-, hjul- och överklädningsmöjligheter efter behov och
användning.
• Elegant och smidig design.
• Vinkelbar sittdel.
• Lagerfärg svart, finns även i andra färger som tillval.

Art.nr.
pris exkl. moms
11421 A / N standard
3325,00
114211 A / N professional med ryggstöd
4745,00

Sadelstolar NU

10%

i rabatt!
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Fysioline Pro behandlingsbänkar
Fysioline PRO Basic
Grundutrustning:
• Bredd 55 cm, längd 200 cm
• Sidoklaffor
• Armstöd
• 2-delad huvuddel
• Utan transporthjul
• Höjdjustering 54–85 cm
• Maxvikt 180 kg
• Valfrifärg ingår utan extra kostnad
Tillval:
• Pappersrullhållare
• Centrallåsta transporthjul
• Extra fotpedal
• Ställning för fotpedal

10.890,-

Priset inkl. 2-delad huvuddel
och ankelstödskudde.

16.690,-

Priset inkl. 2-delad huvuddel
och ankelstödskudde.

Bänken på bilden har extrautrustning. Art.nr.:12304

exkl. moms och frakt

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

exkl. moms och frakt
2-delad huvuddel
Art.nr.: 12372

Extrautrustning för
bänkar:

2-delad huvuddel ger
extra bekvämhet och
gör det möjligt att ge
terapin sittande.

Handpedal för höjdjustering
Art.nr.: 12377
Kan monteras också
under ansiktshål. En
motorisk fals för justering av leden i mitten
tillgänglig för modeller
PRO 650 och 610.

Enligt det medicinska enhetsdirektivet
93/42/ETY är behandlingsbänkarna Klass I enheter
och CE-märkta.
8

Art.nr.: 12316

Place-free höjdjusteringsram för PRO-modeller.
Art.nr.: 12371
Extensive höjdjustering
46-96 cm, tillgänglig för
alla PRO-modeller, exkl.
bobathplatå.
Art.nr.: 12378
Centrallåstabar hjul
Art.nr.: 12373

Ställning för fotpedal
Art.nr.: 12375

Pappersrullehållare
Art.nr.: 12374

Extra fotpedal
Art.nr.: 12376

Nödstopp
Art.nr.: 12330

Extra sidoklaffar (par)
Art.nr.: 12379

K

En snabb hjälp för
stressade och ansträngda
muskler

E
FF

E

!

V
TI

Ice Power Plus är särskilt lämplig för
långvarig behandling av muskelsmärta.
IP Plus kylande gel för muskel- och ledvärk
• För återhämtning efter sportaktiviteter
• Lindring av ledinflammation
• För ryggvärk som är muskel orsakad
• Minskar svullnad

Ice Power
Plus
200 ml och 100 ml

-10 %

Ice Power hjälper – bevisad effekt med vetenskaplig studie!*
*)Airaksinen et al.: Double-blinded Trial of the Efficacy of Cold Gel with soft tissue injuries ISAP, San Diego 8/2002.

		
150_100 Ice Power Plus 100 ml
150_200 Ice Power Plus 200 ml

buntförpackning

pris/st (exkl. moms)

10 st
20 st

50,00 Kr
96,00 Kr

www.icepower.se
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Ladda upp inför hösten!
Gruppträning
Reebok Step
•
•
•
•

3-steg höjdinställning: 15, 20 eller 25 cm
Enkel att justera
halkfria golvblock och yta
90 x 35 cm, vikt 7,5 kg

Art.nr.

pris exkl. moms

RE10150

NU! 795,00

Fysioline Pump set
Set innehåller:
• En stång och ett lås par
• Vikter: 2 x 1,0 kg, 2,5 kg och 5,0 kg
Art.nr.
13332

pris exkl. moms
1 st

NU! 850,00 kr/st

Original Don Oliver!

REEBOK Yoga matta
Art.nr.
pris exkl. moms
RE10022 Reebok Yoga matta
220,00

Fitness PowerBall
Art.nr.
11361
11362B
11366

55 cm
65 cm
75 cm

pris exkl. moms
250,00
275,00
330,00

Säkra bobathbollar med garanterad säkerhet
upp till 150 kg. Tillverkade med ABS (Anti
Burst System) dvs bollen sjunker sakta ihop
vid en ev. punktering. Ingen explosionsrisk.
Tillverkade i ett högelastiskt plastmaterial
samt försedda med en ventil. Ovan angivna
mått är maxmått för diametern. Det är möjligt att ändra bollens omkrets med 5-10
% beroende på lufttrycket. Plansch med
övningstips ingår.
Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Fitness boll NU

15%
rabatt!

Wrange kettlebell
Art.nr.
3019
3029
3023
3024
3025
3028
3026
3022

4 kg
6 kg
8 kg
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
kettlebellställ

pris exkl. moms
st. 185,00
st. 209,00
st. 290,00
st. 390,00
st. 490,00
st. 665,00
st. 745,00
st. 2.950,00

Wrange neopren hantlar

Vid större antal, begär offert!

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

Wrange Pro vinylhantlar
• Solid och bekväm vinytbeläggning
• Vikter 1-5 kg
Art.nr.
3351PRO
3352PRO
3353PRO
3354PRO
3355PRO

pris exkl. moms
55,00
90,00
135,00
155,00
190,00

Wrange hantel 1 kg
Wrange hantel 2 kg
Wrange hantel 3 kg
Wrange hantel 4 kg
Wrange hantel 5 kg

Wrange hantelställ
Art.nr.
13386
335000

pris exkl. moms
ställning för neopren
hantlar
2.300,00
ställning för vinyl
hantlar
2.650,00

Fysioline fitnessmattor
Art.nr.
pris exkl. moms
56010 Fysioline Sport Short
100 x60 x1 cm grå
248,00
56009 Fysioline Sport
140 x60 x1 cm grå
298,00
56011 Fysioline Sport Long
180 x60 x1 cm grå
398,00
56012 Fysioline Comfort
140x60 x1,5cm oceanblue 498,00
56013 Fysioline Comfort Long
180x60 x1,5 cm oceanblue 685,00
56014 Fysioline Elite
185 x70 x1,5 cm oceanblue 765,00
56015 Fysioline Premium
180x100 x1,5 cm oceanbl. 1175,00

Comfort

Sport

• Mjukt, halkfritt och hållbart material
(vinyl)
• Lätt att rengöra
• Innehåller inte ftalater eller triklosan
• Sanitized® -yta

Vägg upphängning

Kan hängas upp behändigt. Ställningen har
rum för ca. 8-12 mattor beroende på tjocklek av mattorna. Obs! Fysioline Sport och
Comfort mattorna har alla färdiga hål för
att enklet hängas upp.
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Balans och kroppskontroll
TOGU Dynair® Pro
Den första bollkudden nu kombinerad med en stabil
platta – två verktyg i ett.
Ytterligare möjligheter för sensori-motor, proprioceptiva
och koordinationsträning och terapi. Bra för anklar och
knä områdes terapi och träning men även som användning
som balanstränare och använd som en normal Dynair boll.

Introduktionspris

990,-

11394P

• Speciellt för att stå på ben fysioterapi
• Absolut säker med extra antiglid yta och platta
• TOGU kvalitet – 100% tillverkad i Tyskland
Material: Ruton med nål-ventil
Storlek: ca. 36 cm diameter x 10 cm
Max.belastning: ca. 150 kg
Färg: Orange med svart platta

TOGU Dynair® Extreme
Den största medlemmen i Dynair familjen. Idealisk som
kudde och meditations säte. Utmanar djupmuskulaturen
i bålen och ryggen. Är även utmärkt för ryggträning och
bålstabilitets träning liggande på mage eller på rygg.

Introduktionspris

990,-

11394E

Storlek: ca.80 cm diameter
Material: Ruton med nål-ventil
Senso retande nipplar på ena sidan och slät,
mjuk yta på den andra sidan.
Max.belastning: ca. 200 kg
Färg: Lila
ÄVEN LÄMPLIG FÖR BARN

TOGU Dynair® Cardo balansdyna
Fyrkantiga Dynair Cardo balansdyna passar utmärkt för
rehabilitering och träning av nedre och övre extremiteter
samt bål/Core. Dynair kan användas som ett dagligt
ergonomiskt träningsredskap och för hållning/positionsövningar. Lätt att variera.

Nu bara

350,-

11394

Storlek: 32 x 32 cm, höjd 7 cm
Ena sidan med små nipplar för senso-träning, den andra
slät och mjuk.
Max.belastning: ca. 200 kg
Färg: svart, mörkblå och röd (kan variera vid leverans)

TOGU Pilates Foamroller
premium
•
•
•
•

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

Art.nr.
400047
12

pris exkl. moms
375,00

400047

NYHET!
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

BOSU Pro Balance Trainer
Art.nr.
BOSU
BOSUTELINE ställning

pris exkl. moms
1.285,00
2.780,00

Pedalo balansträningsbas
Pedalo balansträningsbas kan användas för en oändlig
variation av balansövningar, allt ifrån rehabilitering till
elitsport. Ett unikt fjädersystem gör den även lämplig
för barn, seniorer och neurologiska patienter.
Två storlek:
• 150 x 45 cm
- utmärkt för olika gångövningar
• 60 x 35 cm

Art.nr.
PE653370F20 150x45 cm
PE653360F20 60x35 cm

pris exkl. moms
2295,00
1485,00
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Jawon ioi 353
kroppssammansättningsanalys
Kvalitet:
• Mångfrekvens bioimpedans 5-50-250 kHz
• Fettfri vikt, mjukvävnadvikt, fettmassa och kroppens
bruttovätskavolym
• Analys av viskeralfett
• Helkropps- och segmentalanalys
• Lätt att transportera

Paketet innehåller:
•
•
•
•
•
•

Body Pass Plus programvara
Ultraljudsmätning
A4-skrivare och kabel
Hylla för skrivaren
Koffert i hållbar plast ca. 6 kg
500 st resultatpapper (på engelska) för skrivaren

Resultatpapper kan beställas separat:
Art.nr.
IOI353_paper_eng
		

pris exkl. moms
resultatpapper		
500 st
315,00

Saehan hydraulisk handdynamometer
Mäter handstyrkan. 5-steg grepp. Mätnings resultatet stannar
innan man reset resultaten. Skalan till 90 kg. Innehåller en plast
portfölj som förvaring. Kalibrering rekommenderas varje 1-2 år.

Art.nr.
SH5001

pris exkl. moms

NU 2.750,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Ergoline Ergoselect – för rejäla
tester!
Ergoline ergometer för olika typer av testområden och olika målgrupper. Möjligheten att vinkla
och höjd justera styret, möjliggör en bra position
för alla.

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

P-modell cyklar
• Kompatibel med
analoga och digitala
EKG-apparater
• Viktigaste informationen
på skärmen
• Personlig programmering
av tester
• Lämplig för
ansträngnings-EKG
tester

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

Extrautrustning:
•
•
•
•
•
•
•

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

En testergometer som kan hålla vad den lovar!
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Ice Power lindrar även vid
solsveda och insektsbett!
Ice Power
Sportspray –
perfekt i
sommarpackningen!

Köp 10
Ice Power
150 ml,
få 2 extra
på köpet!

6-pack NU
300 kr/frp !

640 kr/frp !

Ice Power
Kids

Desipower
Handdesinfektion

200 kr/frp !

När du köp 6 st

När du köper 10 st (12)

Köp 1 box

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

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

(18 st /box)

200 kr/frp
Redondo
Piloga Ball

inkl. pumpflaska 0,5 l

70 kr/st !
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

www.fysioline.se

