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GOOD BALANCE
s. 5

– Utrustning för mätning,
analysering, samt träning

THERA VITAL
s. 7

– Marknadens säkraste
och lättast användbara
rörelsetränare

Helt ny design:
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FYSIOLINE COMPACT PRO
bärbara behandlingsbänk
• Priserna gäller t.o.m. 19.09.2008
• Moms. och frakt tillkommer
• Alla rättigheter förbehålles

s. 9

AKTUELLT!
Mässor och Konvent
23 AUGUSTI

I DETTA NUMMER

29-31 AUGUSTI
9–11 SEPTEMBER

IcePower PLUS
för muskelsmärtor

3

Monark 927E
-träningscykel

4

Good Balance -balans utrustning
ny hos Fysioline
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Thera Trainers:
Fit Plus, Live och Vital

KORPEN KONVENT Eriksdalshallen i samarbete med

Apoteket

TJEJMILEN
ETT BRA LIV

Stockholmsmässan Älvsjö, Stockholm

Kom och testa Thera Trainers i vår monter C03:19!
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Helt ny design!
Fysioline bärbar behandlingsbänk
COMPACT PRO

9

Body Solid G6B
styrketräningsapparat
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Gruppträning

11

IcePower på Stockholm Marathon.

• Du kan beställa 24 timmar / dag
• Hämta produkt information
• Dra nytta av kampanjpriser

NU PÅ WEBSHOP:
REEBOK Step
Fysionews 3 • 2008
Utgivare: Fysioline
Chefredaktör: Maija Rytikoski
maija.rytikoski@fysioline.fi
Redaktionen: Marjo Jännes-Malm, Mia
Seldée
Grafisk formgivning och redigering:
Maija Rytikoski
Upplaga: 7.000 st.
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• Hållbar och halkfri step board
• 3 olika höjder, enkelt att justera
• 90 x 35 cm, vikt 7,5 kg
Art.nr.

pris exkl. moms

RE10150

NU! 650,00
Normal pris 890,00

IcePower PLUS
för muskelsmärtor, nu finns hjälpen här!
IcePower kylande gel med MSM
• Gelen innehåller MSM som förstärker
effekten av den kylande gelen.
• IcePower PLUS passar utmärkt för
inflammatoriska smärtor vid
rörelseorgan samt långvarig smärta
• Förpackning 200 ml och nu också 100 ml

Art.nr.		
150_200
200 ml
150_100
100 ml

pris exkl. moms
1 st
82,00
1 st
45,00

Priser gäller vid köp av minst 10 st.
Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Vad är MSM?
MSM (metylsulfonylmetan) är en småmolekylär svavelförening som
finns naturligt i vissa livsmedel, bl.a. kaffe, te och grönsaker samt i
människoorganismens olika proteiner. Svavel är ett livsviktigt mineralämne för människan och det finns en hel rad av svavelföreningar i
våra celler. Normalt utgör olika mineralämnen cirka 4 % av människans vikt. Svavel ingår som byggnadsmaterial för olika proteiner, bl.a.
i kreatin, också innehåller flera enzymer svavel. MSM tros förekomma
även i muskler samt i leder och hud. bindvävnader. Svavelföreningar
som finns i MSM är lättillgängliga för organismer. Svavelhalten i leder
minskar på grund av inflammationer.

• Någon allergiframkallande påverkan är inte påvisad gällande
MSM.

• MSM hjälper att bekämpa inflammationer, forcerar musklers återhämtning efter belastning och förebygger smärta i muskler.

• MSM har under lång tid använts för behandling av ledbesvär
som artros, ledinflammationer och senskideinflammationer.

• Svavlet är livsviktigt för kollagensyntes. Kollagen är huvudingrediens för benstomme och fibrill – vävnaden som förbinder ryggkotorna.
• Svavlet spelar en viktig roll i vävnaders andningsprocess, där
syre och övriga ämnen används för att bygga upp celler och
frigöra energi.

3

Monark 927 E träningscykel
– Bra val för uppvärmning och rehabilitering
NYHET!
En användarvänlig tränings- och rehabcykel
som är anpassad efter dagens krav. Lågt insteg
och snabbkopplingar för sadel och styre gör cykeln enkel och snabb att ställa in.
Belastningsskala och display med symboler och
timer förenklar din träning.

PRIS:

8.650 Kr
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(moms. tillkommer).

FAKTA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ELEKTRONISK MÄTARE

Tungt välbalanserat svänghjul.
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 56 kg.
Max användarvikt 250 kg.

Hastighet (km/h).
Sträcka (km).
Tid (min).
Puls.
TILLBEHÖR
Pulsbälte.

Good Balance – balans utrustning
NU HOS FYSIOLINE!
•
•
•
•

Mätning
Analysering (referens värden från över
7000 personer)
Instruerad träning
Självständig träning

Vanligaste användnings- och
anpassningområden
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitering, fysioterapi
Neurologi
Geriatri
Ortopedi
Inneröra relaterade balansproblem
Idrottsmedicin
Specialskolor
Gym

Den mest pålitliga på marknaden
•
•
•
•
•
•
•

Oberoende studier
Den mest använda balansmätning systemet i Scandinavia
Trådlös dataöverföring
Kaliberingsmöjlighet
Medical CE -godkännande (NB ID 0537,
FDA-godkännande (USA)
Över 300 levererade utrustningar
Tillverkare: Metitur Oy har ISO 13485 samt ISO 9001
-kvalitetssystem

Undersökning
av ställningsymmetrin.

Analysering av resultaten och planering av individuellt
träningsprogram.

Se mer om Good Balance
på www.metitur.fi
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Art.nr.

pris exkl. moms

13422

NU! 12.500,-

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

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 LIVE
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
Spastisitetskontrol
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

Enkel fjärrkontroll – enknapps funktion;
START (grön)/ STOP (röd).
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Fråga gärna oss!

SOM EN DEL AV DE DAGLIGA RUTINERNA ÄR VITAL MYCKET LÄMPLIG
VID BEHANDLING AV:
• Multipel skleros
• Stroke och hemiplegi
• Ryggmärgsskador (paraplegi och
tetraplegi)
• Parkinsons sjukdom
• Muskel sjukdomar
• Skall- och hjärnskador
• Reumatiska sjukdomar
• Hjärt-/kärlsjukdomar
• Postoperativ behandling t ex vid höftbyte

DAGLIG TRÄNING MED
THERA-VITAL....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minskar spasticitet
Förbättrar styrka och kondition
Minskar höger/vänsterdifferensen
Aktiverar resterande muskelkraft
Minskar cirkulationsrubbningar (kalla
fötter, trombosprofylax mm)
Ökar rörligheten (färre kontrakturer,
senförkortningar etc)
Förbättrar mag-/tarmfunktion
Avlägsnar ödem (vatten i benen)
Stärker hjärtat och förbättrar därmed
cirkulationen
Reducerar smärtsymptom

Marknadens säkraste och lättast
användbara rörelsetränare
Lätt överskådlig färgskärm:

Alla träningsvärden visas alltid på skärmen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
• Pulskontroll med öronsensor (bröstsensor
som extra utrustning)
• Motor 200W – mest kraftfull I marknaden och tyst
• Tydlig färgskärm: (120 mm x 90 mm)
• Start/Stop-knappar: grönt/rött
• Röstaktiverat nödstopp
• Verktygslöst snabbkopplingssystem
(plug-in system) för armfixering (extra
utrustning)
• Säkerhetsgodkänd: CE, ISO9001: 2000,
DIN-ISO 13485, EMV
Som tillval finns t ex transporthjul,
broms för rullstol och gummitassar för
att göra träningen trygg och stabil.

Ökad motivation med biofeedback i färg.

Fråga mer från oss!
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Förbrukningsartiklar
Fysioline Massage Lotion
Fysioline Massage Lotion är tillverkad av en ny generations naturliga råämnen
(PEG-fri). Massage Lotionen är mycket hudvänlig för kunden samt för massören.

Art.nr.
114_001

6 st/fp

pris exkl. moms
á 120,00

• Bra massagekontakt
• Dryg
• Neutral, utan konserveringsmedel, oparfymerad
• Innehåller E-vitamin
• Lätt att rengöra – lämnar huden fetfri
1000 ml förpackning

Moms (25 %) och frakt tillkommer.

Fysioline massageoljor
Art.nr.
10100
10102
10104
10106
10108
10109
10110
10113
10152
10151

Apelsin 1l
Nötdal 1l		
Jordnöt 1l
Granat 1l
Parafin 1l
Soft Oil 1l
Euca 1l
Mandel 1l
Super Soft Lotion
Massage Creme

pris exkl. moms
6 st/fp á 110,00
6 st/fp á 110,00
6 st/fp á 110,00
6 st/fp á 110,00
6 st/fp á 110,00
6 st/fp á 110,00
6 st/fp á 110,00
6 st/fp á 110,00
6 st/fp á 130,00
6 st/fp á 110,00

Skyddspapper för bänkar
Art.nr.
pris exkl. moms
10610 Katrin Saga,
6 st 		
145,00/st
10610 Katrin Saga,
12 st		
125,00/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 TENS – läkemedelsfri smärtbehandling
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/patienter.

FYSIOLINE TENS BURST

FYSIOLINE DIGI TENS

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

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

Art.nr.

pris exkl. moms

Art.nr.

pris exkl. moms

10900

590,-

10905

690,-

FYSIOLINE TENS ELEKTRODER
• Ø 45 mm
• 4 st/ fp
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Art.nr.

pris exkl. moms

10903

75,-

Helt ny design!

Fysioline bärbara behandlingsbänk
COMPACT PRO

NU
PRIS 0,.95
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Art.nr.
115102

pris exkl. moms
NU! 3.950,-

NU ÄNNU SMIDIGARE!
• Separat förvaring för armstöden in under bänken
• Kompakt när bänken är hopfälld, 20x 55x 86 cm
• Vikt endast 12,3kg

LÄTT ATT MONTERA
•
•

Skydd på sidan av bänken – för att undvika ytslitage mot golvet
vid montering
Bänk säkerhetslåser sig med stålvajer automatiskt – inga lösa 		
detaljer

ENKEL OCH BEKVÄM ATT ANVÄNDA
•
•

Lätt att justera höjden med knappjustering (6 olika höjder)
5 justeringshöjder för armstöden och 4 när armstöden används
som sidoklaffar
Huvuddeljustering NU med gasgolv
Utformad framdelen – för ökad bekvämlighet för kunden
Stabil
Mått: bredd 53 cm längd 200 cm

•
•
•
•

Smidig behandlingsbänk för massage och terapi
Fysioline PRO 400
•
•
•

Bredd 55 cm
Sidoklaffar
Armstöd
Art.no. 12314

Kampanjpris med hjul
PAKE
PRIS Toch pappersrulle12.95NU
hållare
0,Ring genast! tel. 08 760 6100
Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Body Solid G6B
Avancerad och mångsidig styrketräningsapparat
Body Solid G6B är packad med övningar. Träna latsdrag, triceps,
biceps, sittande rodd, ab-crunch m.m. Body Solid G6B har en avancerad teknik. Den patenterade Bi-Angular funktionen guidar rörelsen
i en optimal rörelsebana. Motståndet kommer ifrån två håll – emot
kroppen och utåt sidorna. Ett skönt och naturligt rörelsemönster som
dessutom ger 25% högre muskelstimulering.
•
•
•
•
•
•

incline bröstpress
axelpress
pec-dec funktion
benspark- och bencurl-övningar
sittande rodd
ab-crunch

Utrymmessnål design. Viktmagasin: 95 kg
Detta medföljer:
		
		
		

•
•
•
•

brett latsdraghandtag
kort rakt draghandtag
fotmanschett
ab/tricepsstrap

Vikt: 270 kg
Mått (längd x bredd x höjd):
Med benpress (tillbehör)
Mått vid träning:		
Med benpress		

215 cm x 127 cm x 212 cm
215 cm x 208 cm x 212 cm
215 cm x 213 cm x 212 cm
215 cm x 243 cm x 212 cm

PRIS:

Levereras i delar.

15.990 Kr

Omonterad. Frakt tillkommer.

FITNESSMATTOR
Vid köp av större
antal begär offert!
Fysioline Comfort
• Mjukt, halkfritt och hållbart material
(vinyl)
• Lätt att rengöra
• Innehåller inte ftalater eller triklosan
• Sanitized® -yta
• Kan hängs upp behändigt. Ställningen
har rum för ca. 8-12 mattor beroende på
tjocklek av mattorna.
Obs! Fysioline Sport och Comfort mattor
har hål färdiga för att hänga upp.
Moms (25 %) och frakt tillkommer.
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Fysioline Yoga
Fysioline Sport

Art.nr.
56010
56009
56011
56012
56013
56014
56015
56016

Fysioline Sport Short
Fysioline Sport
Fysioline Sport Long
Fysioline Comfort
Fysioline Comfort Long
Fysioline Elite
Fysioline Premium
Fysioline Yoga

100 x 60 x 1 cm
140 x 60 x 1 cm
180 x 60 x 1 cm
140 x 60 x 1,5 cm
180 x 60 x 1,5 cm
185 x 70 x 1,5 cm
180 x 100 x 1,5 cm
185 x 70 x 0,6 cm

grå
grå
grå
oceanblue
oceanblue
oceanblue
oceanblue
svart

248,00
298,00
398,00
498,00
685,00
765,00
1175,00
415,00

Gruppträning
MED
HAND !
P
P
GRE

Bosu Balance Trainer
• Mångsidig, luftfylld träningsmedel för
aerobisk, muskelstyrkan och
bålstabiliserande/core träning
Art.nr.
BOSU		

pris exkl. moms
NU! 1090,00

Fysioline PUMP set

REEBOK Step
• Hållbar och halkfri step bräda
• 3 olika höjder, enkelt att justera
• 90 x 35 cm, vikt 7,5 kg

Art.nr.
RE10150

pris exkl. moms
NU! 790,00

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

10 st
11-20 st
21-40 st
över 40 st

pris exkl. moms
695,00 kr/st
580,00 kr/st
555,00 kr/st
545,00 kr/st

Thera-Band BodyTrainer
Art.nr.		
21232
röd
21242
grön
21252
blå
21262
svart

pris exkl. moms
NU 135,00
NU 135,00
NU 135,00
NU 135,00

Vid köp av större
antal begär offert!
REEBOK Yogamatta
• Halkfri
• Tvättbar
• Storlek: 1830 x 610 x 4 mm

Art.nr.
RE10022

pris exkl. moms
210,00
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Thera-Band Wall Station för
effektiv rehabilitering!

Försäljningsinformation

Med Thera-Band Wall Station kan du enkelt utföra träning på samma sätt som på
en klassisk dragapparat, NU med fördelen gummibandets jämna motstånd! Det är
lätt att genomföra övningar för övre och nedre extremitet samt nacke. Man kan
välja att justera höjden och vinkel av gummiband hur enkelt som helst.

Priserna gäller exkl. moms. och frakt.

• Väggmontering

Leasingexempel är räknade på 0% kontant, 60
månader och 10% restvärde. Uppläggningskostnad (425 kr), ev. försäkring samt aviavgift
(40 kr) tillkommer.

Paketet innehåller handtag samt fästen för övre/nedre extremiteter och
nackövningar.

Välkommen som kund hos Fysioline AB. För
mer detaljerad information avseende bl.a.
garanti, service och ev. reklamation vänligen
kontakta oss.

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

Tack för din order.

KT-

DU
PRO

T!

E
NYH

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 nu på denna adress:
Ekbacksvägen 28
16869 BROMMA

Art.nr.
21910

pris exkl. moms
NU! 4.490,00

www.fysioline.se

