Adress: Valhallavägen 91 Sophiahemmet

Shopen

Dessa produkter är noggrant utvalda för att underlätta Din rehabilitering och
stödja Dig att komma tillbaka till ett aktivare liv. Produkterna är specifikt
framtagna av Capio Artro Clinics sjukgymnaster - som har stor klinisk
kunskap och lång erfarenhet av rehabilitering från motions- till elitnivå. Våra
kriterier, när vi valt ut produkterna, är att de skall ge god funktion och
kvalitet till Dig till ett bra pris.
Fråga gärna oss - vi hjälper gärna till!
Sjukgymnasterna och kassapersonalen!

Kinesiotejp(finns i olika färger)

Tejpningen möjliggör full rörlighet i leden jämfört med
traditionell idrottstejp.Målsättningen med tejpen är att förbättra
muskelfunktionen. Tejpen är elastisk.
Pris 125

Sporttejp(vit)

Stark idrottstejp med god häftförmåga. Förebyggande mot
ledband- och muskelskador. Hållfast stabilisering.

Pris 60

Leukotape(brun)®

Ger stöd åt muskelaktivitet och korrigerar muskelfunktionen.
Prövas ut av sjukgymnast.
Pris 120

Viktmanschett

Välkänd kvalité och klassiker. Bra för dig som
vill träna hemma.
Sömmarna är inåtvända
vilket förhindrar läckage
av innehållet.

Pris
0,5 kg: 170

1kg 195 2kg 225
3kg 270 4kg 325
5kg 390
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Gummibandi småpack 1.8 m

Praktisk förpackning. Bra träningsband för dig som tränar
hemma.
Pris 70

Gummiband som är en bra komplement till din
hemträning
Pris 60

Tigergrepp

Används till kryck-käppar. Du får ett större och mjukare grepp
för dina händer. Speciellt till Dig som skall använda dem ett
tag.
Räcker till ett par kryckor.
Pris 50

Flytbälte

För dig som önskar effektivisera din rehabilitering via träning i
bassäng. Gjord av högkvalitativt skummatrial.
Pris 350

Cylinderrulle

Används vid stabiliserande övningar och myofasciala
behandlingar och mobiliseringar.
Pris 200

Träningskil

Träningsredskap till dig som fått hemträningsprogram av din
sjukgymnast. T.ex. excentrisk träning vid patellarsenesmärta.
Pris 300
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Vattenflaska

Sportflaska, 750 ml
Pris 30

Compression cold ®

Compression Cold är bra att använda för att minska svullnad
och smärta. Tillsammans med kyla och tryck är detta en
fantastisk produkt som kan användas under hela
rehabiliteringsperioden.
Pris 450

Kryck-käppar i klarblått
Inställbara. Finns både i
vuxen- och barnstorlek.

Pris 100/ par <15 år

Pris 200/ par >15 år

Doppsko

Till kryckor.

Pris 20 per
styck

Hälkilar

För dig som behöver inlägg i dina skor av olika anledningar.
Finns i 5 mm och 10 mm.
Pris 40/ par

Rebound Knee Sleeve knäbandage /Össur®

Används vid stukningar/sträckningar samt lätta till medelsvåra
rupturer i främre korsband/ligamentsskador samt instabilitets
besvär. Materialet avleder värme och har en komprimerande
och mycket god passform.
Minskat material i knävecket och pelott för knäskålsstöd ger
mångsidig användning.

Pris 1500
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Bort Activimed Knä

Anatomisk,rundstickad, sidostabilisernade
knäortos med stabiliseraande ring för patella.
Tillverkad i microfiber, helt utan besvärande
sömmar. Skön att bära en hel dag, blir ej varmt.

Pris 450

Back on Track®

Passar vänster & höger. Värmande och stödjande knäskydd.
Kan minska smärta och svullnad.
Pris 295

Gameday fotledsbandage/ Össur ®

Används för fotledsinstabiliteter samt för att förebygga dem.
Ortosen tas enkelt på/av med snörning som anpassas efter
individuella behov.
Pris 510

Genu Syncro/Mediband®

Knäskålsstabiliserande skydd
Passar vänster & höger med sidopelott.
Används mot knäskålssubluxationer och olika smärttillstånd
runt knäskålen.

Pris 800

GenuTrain/Bauerfeind®

Aktivt knäbandage som stödjer både led och knäskål. För dig
som är mycket aktiv och behöver använda bandaget varje dag.
Mycket slitstark och god kvalitet.

Pris 975

CAMP®- NAVY X

Ryggstabiliserande ortos som används t.ex. vid sträckningar i
ryggen och som hållningsstöd. Materialets ventilation
transporterar fukt och förebygger eventuell värmeproblematik.
Pris 600
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TULIS HÄLSKYDD (HÄLKOPPAR)

Stötdämpare för dina fötter. Säljs per styck.

Pris 370

TULIS HÄLSKYDD (HÄLKOPPAR)
Stötdämpare för dina fötter.
Säljs i par.

Pris 250

SISSEL ®-BALANSEFIT

Träningsverktyg med många funktioner för bättre balans,
koordination och kraft
Pris 275

Tigertail

Massageredskap som du kan rulla över musklerna och få
spänningen att släppa. Tigertail används för att massera dina
stela och ömma muskler. Lindring och behandling av löparknä.
Pris 350

Flexibar

Thera-Bands Flexbar är ett funktionellt och effektivt
träningsredskap som är utformat med inriktning på
rehabilitering av händer, handleder, underarmar och skuldror.
Pris 100

