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Vulkan
Från den första januari 2008 innehar Mediband de exklusiva
distributionsrättigheterna för Vulkan i Sverige. Detta mot
den medicinska marknaden, t.ex. sjukvårdsbutiker, sjukgymnaster
och idrottsföreningar.
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Dorsal kryssgördel
med extra drag

Dorsal Ryggördel
Mesh
Art. nr. 8627
Lätt och sval ryggördel med extra drag som ger bra stöd och
kompression.
Insydda skenor i ryggen för extra stabilitet. Ortosen är i sydd
i meshtyg vilket ger god passform och optimal ventilation.
Gördeln kan därför med fördel bäras under en längre period.

Storlek
small
medium
large
x-large

Art. nr. 4004
Stadig ryggördel med kryssdrag, extra drag på sidorna samt
4 insydda skenor. Ficka framtill förenklar appliceringen för de
med svagt handgrepp. Endast i svart.

Storlek
small
medium
large
x-large

Runt midjan
63-76
77-92
93-107
108-120

Runt midjan
70-80
81-90
91-100
101-112

Aspen Vista
Art. nr. 9840
Ny halskarge från Aspen. Med sin unika inställningsmekanism
kan kragen höjd enkelt ändras. Med sex stycken olika inställningar får man snabbt en krage som passar patienten perfekt.
Enklare lagerhållning och säkrare patientvård.

Swede-O
Pneumatic Walker

Rätt storlek är alltid till hands.

Art. nr. 229
Lättvikts walker med luftkudde runt häl och vrist. Bred fotbedd,
rullsula och förstärkta sidoskenor som dessutom är anatomiskt
formade, vidare design över malleolerna.

Storlek
Universalstorlek (six in one)

Linern till Swede-O pneumatic Walker har insydda luftfickor.
Dessa ger en bättre och jämnare kompression och skyddar
speciellt patienter med spetsiga malleoler. Linern är anatomiskt
utformad och har även luftfickor runt och under hälen för
maximal funktion och komfort.
Storlek
Small
37-40
Medium 41-44
Large
45-48

KAMPANJ

1
KAMPANJ
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Bifogat i ”Inside” ligger produktbladet
till ”Mediband Soft Insoles”. Under
hela Februari lämnar vi 20% rabatt på
samtliga ”SoftInsoles” produkter.
Prova på de nya Vulkan produkterna
i Elastic serien. Beställ 5 eller fler
(valfria modeller och storlekar) och
vi ger 20% rabatt.
Gäller t.o.m. 2008-03-31.

Vulkan Advanced Elestic
Den senaste innovationen inom lättviktsstöd.
Nano Flextra materialet har superba elastiska egen
skaper som ger utmärkt kompression, stöd och värmealstring. Dessutom har det antibakteriella egenskaper,
en struktur som transporterar bort svett från huden.

Vulkan Elastic Knä

Vulkan Elastic
Armbåge
Art. nr. MVU3111
• Ger stöd och kompression för svullna och ömma armbågar
• Rekommenderas vid sträckningar, bristningar och
inflammation i armbågsleden
• Lämplig vid bl.a. racketsporter och golf

Art. nr. MVU3110
• Behåller värme och ger kompression i skadeområdet
• Ger stöd och kompression för svullna och ömma armbågar
• Rekommenderas vid sträckningar, bristningar och svullnader
i knäleden

Storlek
Small
Medium
Large

Mät runt knä
28-31 cm
31-35 cm
36-41 cm

Storlek
Small
Medium
Large

Mät runt
armbågen
19-23 cm
24-26 cm
26-30 cm

Vulkan Elastic
Handled
Art. nr. MVU3113

Vulkan Elastic Vrist

• Ger stöd och kompression för svullna och ömma handleder
• Rekommenderas vid bl.a. överbelastning och stukningar
• Skön att bära och har ett smidigt tumgrepp

Art. nr. MVU3112
• Ger stöd och kompression i ankelområdet
• Täckt häl. NanoFlextra materialet håller ortosen luktfri
Storlek
Universalstorlek
Storlek
Small
Medium
Large

Mät runt vrist
21-23 cm
24-26 cm
26-30 cm

Läs också om Vulkan Silicon Innovation på www.mediband.se

Mediband har öppnat
en ny Rehab Butik!
Mitt i Stockholm, Ringvägen 88, har vi öppnat en ny och stilbildande Rehab Butik.
Efterfrågan har varit stor under många år och nu kan vi äntligen ge beskedet
att samtliga Medibands produkter finns till försäljning i butik. Personal med spetskompetens kommer att hjälpa kunderna (dina patienter?) att få rätt produkter
utprovade. Förutom produkterna i Medibands katalog kommer vi även marknadsföra vissa varor endast i butiken.
Kontakta Mediband så får du dig ett ordinationsblock tillskickat. Med ordinationen får dina patienter 10% rabatt i butiken.

Vi ökar sortimentet!
Mediband har från första Februari övertagit
försäljningen för Refit.
Refit är ett av Sveriges ledande varumärken
inom produkter för balans och motståndsträ
ning. Sortimentet finns att se på www.refit.se
och vi ser fram mot att vidareutveckla
sortiment samt träningsfilosofi tillsammans
med några av landets ledande personer inom
detta område.

Samarbete med
Svensk Basket
Mediband har skrivit avtal med Svenska
basketbollförbundet. Tillsammans med
förbundets fysioterapeuter och naprapater
skall vi informera och serva sjukvårds
personal bundna till
Sveriges basketklubbar.
Våra produkter
(Vulkan och Swede-O)
kommer att finnas till
hands när landslagen
har turneringar och
läger. Vi kommer ge
löpande information
om detta projekt!

Götg

Mässor

Ringv

S

Här

T

Skanstull

13 – 14 mars
Svensk förening för handrehabilitering, Uppsala
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Ringvägen 88, 118 60 Stockholm
Tel 08-644 60 17, T Skanstull

Öppettider: mån–tors 11–18, fre 11–17, lör 11–14.

Vi har förstärkt vårt team
med ytterligare två personer
Åsa Frameus kommer in och tar över
ansvaret för kundtjänst.
Då Mediband växt betänkligt de senast
åren, och ytterligare expandering är på
gång under 2008, så växer kraven på
professionell kundhantering i alla led.
Åsa kommer senast från Oenoforos där
hon varit logistikansvarig.

Peter Lundbohm, före detta Aircast och
Don Joy, förstärker vår säljkår och tar
huvudansvaret för södra Sverige.
Peter, med sin långa erfarenhet inom
ortopedi branschen, kommer bli en viktig
kugge i vår satsning på de ortopedtekninska
avdelningarna de kommande åren.
Välkomna Åsa och Peter!

3 – 4 april
Onkologidagarna för sjukgymnaster, Lund
17 – 19 april
Ortopedteknik 2008, Göteborg
23 – 25 aprl
Frakturdagarna, Särö – Göteborg
24 – 26 april
Svensk idrottsmedicin Vårmöte 2008, Stockholm
7 – 9 maj
Akutdagarna, Stockholm

Mediband AB Box 95, 131 07 Nacka
Tel: 08-716 25 15, fax: 08-718 46 38
E-mail: info@mediband.se
www.mediband.se

