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Nya iläggssulor
från Sorbothane

Nyhet från Genu Syncro
Refit expanderar...
Sommarträning med José
Basket-EM

1 MEDIBAND INside 2.2008

:
R

E
T

E
D
I
R

T
S
UR
O
Y
N
LI
L
TA
I
KE
A
T

S
A
F

Sorbo-Pro
Art. nr. MVS21881

Single Strike
Art. nr. MVS21872
• Inbyggt Sorbothane® i hälen för att dämpa
stötar och ta bort smärta vid hälisättningen
• Framtagen för sporter som kräver lätta inlägg,
t ex handboll, squash och badminton
• Designad som en ersättningssula

Double Strike
Art. nr. MVS21873
• Sorbothane® material i framfoten och hälen.
Inbyggt valvstöd.
• Framtagen för aktiviteter med mycket fotvridningar och tryck mot fotens utsida, t ex tennis,
basket och volleyboll. Passar där trycket på
framfoten blir stort.
• Designad som en ersättningssula

Full Strike
Art. nr. MVS21874
• Sulan är gjord till 100% av Sorbothane®, för total
stötdämpning, förstärkt i hälen.
• Designad för aktiviteter som behöver komplett
skydd, t ex vandring, power walking, jogging, golf
och skidåkning.
• Passar alla skotyper (vardag och sport)

erbjudande!
För varje par Sorbothane du
beställer får du 1 ask Sorboskin!
Erbjudandet gäller t o m 090831
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• Pronation kontrollerande sula med
Sorbothane® stötdämpning
• Passar alla skotyper (vardag och sport)
• Ersätter befintlig sula
• Kan klippas i kanterna

Heel Pads
Art. nr. MVS21875
• Passar alla skotyper (vardag och sport)
• Sorbothane® stötdämpning för hälen
• Designad att komplettera orginalsulor

Sorboskin
Art. nr. MVS18330
• SorboSkin skavsårsplåster skyddar mot
väta, smuts och bakterier. Ger tryck och
smärtlindring
• Skyddar skadad hud, innehåller
hydrocolloid och Aloe Vera
• Utformade för att passa och fästa på
problematiska ställen
• Varje paket innehåller 6 st plåster

Genus Syncro S595
Vi är mycket stolta över att få presentera
en ny knäortos i Genu Syncro serien.
Denna smidiga ortos har lånat de bästa
egenskaperna från S575 och S695.

Nyhet!

Optimal positionering på banden ger en
mycket god passform och funktion. Leden
är den nya kugghjulsleden som nu är standard på modellerna med 32 cm längd.
Knäortoserna i Genu Syncro serien blir
allt mer populära. Samtliga modeller är
mycket väl genomtänkta och erbjuder
patienten högsta kvalitet, funktion och
komfort. Genu Syncro används idag
av idrottsläkare, ortopedtekniker, sjuk
gymnaster över hela landet.
Läs mer om de övriga modellerna på
www.mediband.se

Genu Syncro S595
S595, mycket bra passform, perfekt rörelsefunktion i
leden, och mycket god sidostabilitet
• Funktion: Medial och lateral stabilisering.
• Indikation: ACL-skador, lätta kollateralligament
skador, gonartros.
• Längd: 32 cm
• Led: Polycentrisk kugghjulsled
• Typ: Wrap around
• Material: Syncrolast, ett elastiskt material som
låter huden andas
• Band: 6 fasta welcroband
• Vänster eller höger

Storlekstabell för S595
Omkrets i cm

Storlek 1

Storlek 2

Storlek 3

Storlek 4

Storlek 5

Storlek 6

15 cm över knäskålen

34,0-39,0

39,0-45,0

44,0-49,0

48,0-55,0

54,0-61,0

56,0-64,0

Mitt över knäskålen

30,0-33,0

34,0-37,0

38,0-41,0

42,0-45,0

45,0-50,0

49,0-53,0

15 cm under knäskålen

27,0-30,0

31,0-35,0

35,0-39,5

39,5-44,0

44,0-50,0

49,0-54,0
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Vi vidareutvecklar
funktionsträningen!

Mediband och Refit fördjupar nu
samarbetet med José Nuñes på Bodies
in Motion.
Syftet är att stärka Refit som varumärke, och ge alla Refitkunder tillgång
till fler utbildningar samt de senaste
nyheterna inom funktionell träning.
Läs mer på www.mediband.se om det
första refit-eventet som går av stapeln
27:e juni.
Uppge ”refit27” vid bokningen så
får du 200 kr rabatt. Men skynda dig,

Mediband stödjer
Svenska Basketbollförbundet
I sommar kommer det för första gången
(sedan införandet av det nya koncept
som FIBA Europe nu driver tävlingarna
i) spelas ett Europamästerskap för ungdom i basket i Sverige. Det som kommer att spelas är Europamästerskapet
för flickor under 18 år, eller Under 18
European Championship Women 2009
som tävlingen officiellt heter.

antalet platser är begränsade till 50 så
det är först till kvarn.
I detta utskick får du även ”Beach 09”,
ett träningshäfte med enkla tips och
råd från José Nunes.

Succé för MBTskor i Mediband
Rehabbutiken
För några veckor sedan hade vi ”må bra dagar”
i butiken med fokus på balans och träning. Det
kom mycket folk, och vi kommer att upprepa
detta i början på hösten. Med bra erbjudanden på
MBT-skor samt experter på funktionell träning på
plats kunde besökarna få ut vad de ville av dessa
dagar.

Sommartider

Mediband har öppet som vanligt hela sommaren.
Den 29/6 – 31/7 har vi dock sommartid på kontoret,
vilket innebär följande öppettider:
Måndag-torsdag, 8.00 -15.45, fredag 8.00 -14.00.

Mässor 2009
24-28 augusti
SOF, Svensk ortopedisk förening, Jönköping
9-11 september
Sjukgymnastdagarna/Ett bra liv, Stockholm
28-29 september
Svensk Ortopedisk Gipsförening, Linköping
8-10 Oktober
NOK, Nordiska Ortopedtekniska Kongressen,
Göteborg

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

