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en Fysioline-partner!

I DETTA NUMMER
Thera Fit Plus
träningsapparat

3

Laserterapi påskyndar
tillfrisknandet
Chattanooga Intelect
Mobile Laser

4

Underlätta din dag
Fysioline bärbara
behandlingsbänk

5

Chattanooga Mobile
– behandla var som helst

6

Kylterapi med IcePower
produkter för idrott

7

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största
idrottsorganisationer med 248 000 medlemmar i drygt 1300 föreningar över hela landet.
Gymnastikförbundet är också en av idrottens största kvinnoorganisationer - fyra av
fem medlemmar är kvinnor. De flesta av de
många medlemmar ägnar sig åt motionsgymnastik. Drygt 24 000 är licensierade tävlingsgymnaster. Gymnastikförbundet utbildar och
utvecklar ledare, gymnaster och motionärer
till rörelse på alla nivåer. Gymnastik Åt Alla är
deras motto! Så vi är stolta att kunna säga att
Gymnastikförbundet är en samarbetspartner
till Fysioline!

Datum för aktuella konvent
etc:
24 mars Mini konvent på Idrottshögskolan
med bl a Bosu.
1- 8 juli Utbildningsvecka på Lillsved med
många olika inriktningar
18 augusti stort konvent i Uppland, Fyrishov i Uppsala

En ny ergometercyckel
Monark 928E Pro VO2
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25 augusti stort konvent i Eriksdalshallen i
Stockholm
2007 är ett utvecklingsår för Gymnastikförbundet, vi reviderar och skriver nya utbildningar.
Vi kommer också ut med fler och nya program med musikskivor som vi presenterar under
hösten 2007.

MÄSSOR
24 MARS MINIKONVENT – senior Gymnastikförbundet på GIH Idrottshögskolan,
Stockholm
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21 APRIL BOSU CORE UTBILDNING – Friskis&Svettis Kista
27 APRIL SJUKGYMNASTMÄSSA Mälardalens Högskola, Västerås
26-27 MAJ FYSIKENS KONVENT Friskvård & Fitness
9 JUNI STOCKHOLM MARATHON, samarbetspartner

26 AUGUSTI TJEJMILEN
10-12 OKTOBER SJUKGYMNASTDAGARNA, Stockholmsmässan
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Thera Fit Plus
träningsapparat
Thera Fit plus är designad för rehabilitering av MS-, Parkinson-, altzheimer-, post-operativ-, store- och dialyspatienter
samt äldre personer. Smidigt träningsapparat för passiv,
assisterad och aktiv träning, passar både för hemmabruk och för professionellt användande. Levereras med
både fotpedaler och handtag som standardutrustning.

• Ben och armtränare
• Justerbar rotationshastighet och variabelt motstånd
• Växling av rotationsriktning
• Visning av varv och tid
• Lätt att flytta
• Stabil konstruktion, 12 kg

Extra utrustning:
• Thera handledstöd med kardborreband
• Thera Peroneusstöd
• Thera Ergo bord för träningsapparat med hjul och höjdjustering

Thera Fit Plus
Art.nr.

Moms tillkommer

13422

12.490,-

Peroneusstöd
Art.nr.
02007		

Moms tillkommer
par

1.790,-

Handledsstöd
Art.nr.
13417		

Moms tillkommer
par

2.990,-

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Kyösti Latvala ger
laserterapin med
Chattanooga
Intelect.

Laserterapi påskyndar tillfrisknandet
Modern laserterapi -apparater ger gott behandlingsresultat
vid vård av olika slags trauma och sparar samtidigt tid åt
personalen. Behandlingstider eller energi-dosen kan justeras
enkelt: man definierar behandlingstid och effekt (joule) definieras automatiskt – eller tvärtom.
Enligt Kyösti Latvala* har behandlingsresultatet varit utmärkt vid vård av
skador i ett ishockeylag i finska ligan. Ishockeyspelare i laget fick behandling
av skador med Chattanooga Intelect Mobile Laser under en två månaders
period. Laserapparaten var utrustad med Cluster – laserhuvud (Cluster var
med 5 infraröd laserdioder samt LED (light emitting diode)). Ljuslongitud
var 850 nM och effekt 200 mW. Vid LED använder man olika effekter och
våglängder. Det har visat sig att LED – dioder har ytlig biofysisk påverkning,
även om LED tidigare var ansedd att som ineffektiv. Behandlingstiden var en
minut så effekten blev 86,4 J. Behandlingar gavs dagligen. Endast en spelare
fick kittling som sidoeffekt efter första behandlingen. Det var inga andra
sidoeffekter påtalade.
Latvala med hans kollegor har behandlat idrottsskador med laser sedan
70-talet och erfarenheter har varit mycket god. Spelare i finska ishockeyligan
har fått laserterapi de senaste 5 åren, vid skador. Även under den tiden har
laserapparaterna förbättrats med tiden. Latvala anser att laserterapi är den
enskilt viktigaste fysikaliska behandlingen vid idrottsskador. Han tror också
att Chattanooga Mobile Laser är så effektiv och smidig apparat att det inte
kan bli enklare än så att ge laserterapi.
*Kyösti Latvala är medicine licentiat, specialist i fysikalisk medicin och
rehabilitering samt kirurgi, och har specalistkunskap inom smärtbehandling. Han har jobbat på Tampere Universitets Sjukhus som överläkare inom
rehabilitering och som läkare till olika Finska landslag, t.ex. volleyboll.
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Diagnos

Behandlingsomgång

Smärtstillstånd i vrist
Sträckning av medial ligament i knä (2 spelare)
Kontusion i handflata
Kontusion i överarm (stor hematom)
Sträckning av ankel
Kontusion (acromionaclaviculare)
Kontusion (infraspinatus)
Seninflammation (biceps brachii)
Kontusion (m. gluteus medius)
Kontusion (m- vastus lateralis femoris)
Seninflammation (tibialis anterior tarsi)
Kontusion (mt I pedis)

2
3/4
2
3
2
12
3
4
4
8
6
5

Tillsammans 13 behandlad spelare och 58 behandlingar, i medeltal
4,4 behandlingar/ spelare. Resultatet var utmärkt för alla.

Chattanooga Intelect – komplett
elterapiserie för avancerad
användning. Fråga gärna oss.

Moving Rehabilitation Forward TM

Fysioline
behandlingsbänk
med en mängd
olika funktioner

Mångsidig behandlingsbänk för rehabilitering:
Paket pris nu: 14 500,00
40000
40010
40015
40025
40030
40040
40060
41450T

FL behandlingsbänk Ram
FL behandlingsbänkarmstöd
FL behandlingsbänk sidoklaffor
FL behandlingsbänk delad huvuddel
FL behandlingsbänk pappersrullehållare
FL behandlingsbänk pedalställ
FL behandlingsbänk mekanisk fals
FL behandlingsbänk 450TOP klädsel

Anpassa bänkens
olika funktioner utifrån den behandling
som ska utföras.

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Du vet väl att du
själv utrustar din
behandlingsbänk
med de funktioner
som din behandling
kräver.
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Förbrukningsartiklar
Desipower desinfektionsmedel
Art.nr.						
10201 Desinfektionsmedel för huden, 0,5 l			
10202 Desinfektionsmedel för huden, 10 l			
10203 Allmänt desinfektionsmedel, 0,5 l 			
10204 Allmänt desinfektionsmedel, 10 l			
10209 Desinfektionsgel för händerna, 500 ml		
10220 Desinfektionsmedel för behandlingsbänk, 0,5 l		
10221 Desinfektionsmedel för behandlingsbänk, 5 l		
10253 Flytande tvål, 5 l					
10254 Flytande tvål, 500 ml				

pris exkl. moms
50,00
443,00
55,00
463,00
90,00
45,00
295,00
193,00
41,00

Skyddspapper för bänkar
Art.nr.
pris exkl. moms
10610 Katrin Saga, 6 st 		
145/st
10610 Katrin Saga, 12 st		
125/st
10701 Skyddspapper 47 x 47 cm
3 x 1000 st/box		
750,00
10720 Skyddspapper för huvuddyna med uttag
för andningshålet, 500 st/box
385,00

Fysioline massageoljor
Art.nr. 			
pris exkl. moms
10100 Apelsin 1l 		
110,00
10102 Nötdal 1l 		
110,00
10104 Jordnöt 1l 		
110,00
10106 Granat 1l 		
110,00
10108 Parafin 1l 		
110,00
10109 Soft Oil 1l 		
110,00
10110 Euca 1l 			
110,00
10113 Mandel 1l 		
110,00
10152 Super Soft Lotion
130,00
10151 Massage Creme 		
110,00

Fysioline ultraljudsgel
Förpackningar:
5 l kanister och 500 ml flaska
Art.nr.		
125_0005 6 x 500 ml
125_005		
5l

pris exkl. moms
270,00
340,50

Hållfast pump för kanistern
Art.nr.		
10207
Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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pris exkl. moms
110,59

Kylterapi med IcePower
produkter för idrott
Kylterapi används ofta vid akuta skador. Kylterapi är
också en utmärkt muskelvård efter hård träning eller
tävling. Kyl minskar inflammation och påskyndar återhämtning eller tillfriskning. Kylmetoder som man använder är vatten, kyl-packningar, is, snö, kylande gel
och kylsprayer.

Akut vård av trauma borde innehålla kompression, höjdläge och
kyla. Kompression och kyla minskar svullnad och kyla minskar
även smärta. Höjdläge minskar
blodtillförsel till det skadade området.

IcePower produkter

IcePower Kylspray passar utmärkt vid akut vård med kompression binda:

Effekten av IcePower kylande gel baseras sig på mentol och eteriska oljor, som sänker hudtemperaturen med ca. 7 grader. Med kylande gel undviker man frostskador, som kan uppstå vid användning
av kyl-packningar samt is-påsar. Mentol-receptor, som förmedlar
kyla, ökar effekten av IcePower kylande gel. På det sättet påverkar
gelen också ett djupare område och begränsar det skadade området.
Flödet av vävnadsvätska samt blod till vävnader omkring minskar, och
svullnaden minskar.
IcePower kylande gel är en läkemedel fritt smärtbehandling. Det är
trygg även vid längre regelbunden användning. IcePower kylande gel
passar för användning vid akut trauma efter kylpåse för längre behandlingstid.
IcePower kylande gel passar utmärkt också vid återhämtning efter
fysisk ansträngning. Den ökar ämnesomsättningen i området samt
minskar smärta och ger avslappnad muskulatur. Hård belastning och
bristande återhämtning ledar ofta till en inflammation, vilken kan
förebyggas med IcePower kylande gel. Användning av IcePower kylande gel så fort som möjligt efter fysisk ansträngning hjälper återhämtning och förebygger skador.

Spreja ett duktigt lager av
IcePower Sports Spray på det
skadade området från ca 10
cm avstånd.

Gör kompressionslindning
med elastiskt binda.

IcePower Snabbkylpåse är färdig för användning omedelbart. Förpackning kyls ner på grund av en kemisk reaktion när vätske-påse i
förpackningen bryts. Snabbkylpåse kan användas som akutvård för
att minska svullnad, begränsa skadat område och minska smärta.
IcePower Kylspray är för akutvård och ger medelbar kyleffekt som
håller ca. 10 minuter. Fortsätt vård med IcePower kylpåse och kylande
gel.

Spreja ett rikligt lager av
IcePower Sport Spray på
bindan så får du långvarig
kylterapi med kompression.
Lyft det skadade området upp
över hjärtnivå.

IcePower Sportsspray är effektiv kylgelspray med lång effekt. Det
är en unik kylbehandlings produkt som är lätt att använda, en kombination av kylspray och lång effekt av kylande gel förenas. IcePower Sports Spray minskar smärta vid kontusion, sträckningar samt
belastningsskador. Och minskar svullnad. Skön som cool down och
återhämtare efter tuffa tränings-/tävlingspass.

IcePower Snabkylpåse

IcePower Kylande gel

IcePower Sport Spray

Art.nr.
11133		

Art.nr.
10133		

Art.nr.
SPORTS		

pris exkl. moms
15 st
165,00

pris exkl. moms
150 ml
550,00

pris exkl. moms
6 st
312,00
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Monark 928E Pro VO2

928 E är en ny ergometercykel speciellt utvecklad
för Åstrands konditionstest.
Det låga insteget gör att det är lätt
att ta sig av och på cykeln.
Mätaren är av ny modell som är
vändbar så testledaren kan ha full
kontroll. Metronom på displayen är
väl synlig för testpersonen.
Testresultatet beräknas direkt i
mätaren och presenteras i l/min och
ml/kg/min. Den traditionella kp-skalan är omgjort till watt, eftersom
testpersonen skall hålla 60 rpm.

FAKTA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ELEKTRONISK MÄTARE

Stort välbalanserat svänghjul ca 22 kg.
Kan kalibreras.
Sadel och styre höj- och sänkbart.
Stabil ram.
Pulverlackerad.
Praktiska transporthjul.
Elektronisk mätare med puls.

Bredd 550 mm vid styre.
Bredd 640 mm vid stödben.
Längd 1240 mm.
Höjd 1260 mm vid styre.
Höjd 790-1160 mm vid sadel.
Vikt 58 kg.
Max användarvikt 250 kg.

Pedalvarv per minut (RPM).
Hjärtfrekvens slag per minut (HR).
Tid i minuter och sekunder (TIME).
Arbetsbelastning i watt (WATT).
Max syreupptag i l/min och ml/kg/min.
INGÅR
Pulsbälte, PC-program.
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Gruppträning
Fysioline PUMP set
Sett innehåller:
• En stång och ett lås par
• Vikter: 2 x 1,0 kg, 2,5 kg och 5,0 kg

Bosu Balance Trainer

Art.nr.		

Art.nr.
BOSU		

13332

pris exkl. moms

10 st
11-20 st
21-40 st
över 40 st

pris exkl. moms
NU! 1090,00

695,00 kr/st
580,00 kr/st
555,00 kr/st
545,00 kr/st

NY
Fysioline Fitnessmatta
•
•
•
•

Mjuk material
Bra hållbarhet
Halkfri
Storlek: 1400 x 600 x 10 mm

Art.nr.
56009		

pris exkl. moms
NU! 350,00

Vid köp av större antal begär offert!

Reebok Yogamatta
•
•
•

Art.nr.		
RE10022		

Reebok Step
Art.nr.
RE10150			

Halkfri
Tvättbar
Storlek: 1830 x 610 x 4 mm
pris exkl. moms
200,00

pris exkl. moms
850,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Rehabilitering och motion

effektiv vattengympa

Thera-Band flytstång
Art.nr.
40090			

10

pris exkl. moms
290,00

Thera-Band Aquafins
benträning

Thera-Band aquabälte

Art.nr.
40048			

Art.nr.
40150			

pris exkl. moms
373,00

•

För vattenjoggning samt -gympa
och -terapi

Thera-Band Kick Roller

Thera-Band vattenhandlar Vattenhandskar

Art.nr.
40100			

Art.nr.
11081
11082
11083

pris exkl. moms
290,00

Röd par		
Grön par		
Blå par		

pris exkl. moms
285,00
328,00
359,00

Art.nr.
SPRINT		

par

pris exkl. moms
NU! 490,00

pris exkl. moms
215,00

NYHET!

Thera-Band rull
Art.nr.
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11316
11317
11318
11319
11320

pris exkl. moms
138,00
148,00
159,00
169,00
191,00
254,00
847,00
953,00
1011,00
1085,00
1196,00

5,5 m gul		
5,5 m röd		
5,5 m grön		
5,5 m blå		
5,5 m svart		
5,5 m grå
45,72 m gul		
45,72 m röd		
45,72 m grön
45,72 m blå
45,72 m svart

Matercare hälsobänk för
din ryggs välmående
Mastercare hälsobänk effekt baserar sig på naturlig sträckning av ryggraden. Denna lätt använda bänk avlastar ryggraden och leder redan vid optimala 15 graders vinkel; trycket
på leder minskar, musklerna slappnar av och blodcirkulationen förbättras.
Mastercare används vid:
• terapi
• egenvård
• återhämtning under arbetsdag
• avslappning efter träningen på gym

Gymstick
•
•
•
•
•

Koordination
Muskelstyrka
Balans
Smidighet
Aerobisk kondition

450 kr/st (moms 0%)

Matercare hjälper vid:
GSTV
GSTS
GSTS
GSTH

grön
blå
svart
silver

Vid köp av minst 5 st -10% rabatt

1-10 kg
1-15 kg
1-20 kg
1-25 kg

• Ledinflammation och stelhet
• Problem vid vrist-knä-höft sektion
• Nervrotkläm
• Nackvärk
• Stelhet vid skulder
• Ischias
• Landrygg smärta
• Trygg vid bäcken
• Muskelspasm

Mastercare
• med nack- och landryggkudde
Art.nr.		
MCCN_A3		

pris exkl. moms
9500,00
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Försäljningsinformation

Ergo sadelstolar
– Elegant och smidig design

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.

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.

Betalningsvillkor: 15 dagar netto.
Leasing förmånlig sådan från 5000 kr.
Leasingexempel är räknade på 0% kontant, 60
månader och 10% restvärde. Uppläggningskostnad (425 kr), ev. försäkring samt aviavgift
(40 kr) tillkommer.
Tack för din order.

FYSIOLINE SWEDEN AB

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

Fördelar
• Förbättrar ryggradens position och minskar belastning på ryggen, lättar därmed på
smärttillstånd i rygg och skuldror.
• Sittställningen aktiverar och stärker den
hållning.
• Blodcirkulationen i benen förbättras vid
den högre sittställningen.
• Smidig design samt lättrullande hjul underlättar arbetsställningar med stor belastning, när man kan röra sig även på mindre
ytor.
• Vinkelbar och roterande satsdel ger möjligheten att hålla en bra arbetsställning även
om man måste sträcka ut eller vrida sig.

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

Kontakter

Mia Seldée
Tel. 08 - 555 36 134
mobil: 070 - 28 35 224
mia.seldee@fysioline.se
Vi finns nu på denna adress:
Ekbacksvägen 28
16869 BROMMA

Kom gärna och
hälsa på oss!

Art.nr.
pris exkl. moms
11421 A / N standard
2890,00
114211 A / N professional med ryggstöd
3890,00

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

www.fysioline.se

