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Premiär för vårt nyhetsblad!
Vi på Mediband är glada att presentera vårt nyhetsblad
Inside som vi kommer att ge ut fyra gånger per år.
I detta brev finner du vårens och sommarens nyheter
hos Mediband. Förutom alla nyheter kan vi också
berätta om uppdateringar på två knäortoser från Genu
Syncro, S490 och S575. Vi önskar er en härlig sommar!

Ny led till S575
Genu Syncro S575 har fått en ny led.
Den är polycentrisk och följer bättre
knäledens rörelser och ger då en bättre
stabilitet och passform. Leden är smalare
vilket ger mer elastiskt ortosmaterial
på framsidan av knät. Ortosen blir då
smidigare vid flexion.

Satsningen
på skor fortsätter

Uppdatering
av S490

Sedan tidigare är Mediband återförsäljare
av IceBug gentemot sjukvårdsbutiker
samt de ortopedtekniska verkstäderna och
deras butiker. Responsen har varit succéartad
och vi ser fram mot vintern redan nu…
Nu följer vi upp detta med att även representera
Meindl, men endast mot OTA.

Patella luxen från Genu Syncro kommer nu
med en förbättrad pelott och funktion. Den
nya ortosen har ett förbättrat inbyggt drag
som ger ett bra tryck på patella, inte bara
sidledes utan även snett ovanifrån. Detta
för att ge en bättre stadga samt att bättre
hjälpa patienter med Patella Alta. En mycket
efterlängtad funktion, nu är den här!
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Rhizo-Pro
Ny stabil tumortos med handledsstöd i perforerat material som kan formas individuellt med
värme. Immobiliserar CMC- och MCP-leden.
Mycket bekväm att bära. Endast två storlekar
och passar både vänster och höger tumme.
Indikationer är artros, artrit, distorsioner,
stabilisering av CMC- och MCP-leden, muskel
och ledskador, senskideinflammationer.

StabiloHip
Stabilo Hip, höftskyddsbyxa i ett mjukt bomull/
lycra material som är mycket behaglig att bära.
Mjuka uttagbara skydd, tillverkade av ett viskoelastiskt skummaterial med mycket god stötdämpnings förmåga. Breda högkvalitets resår
kring midja och ben ger en mycket god passform.
Byxor och skydd kan handlas separat. Paketpris:
Köp till två separata byxor.
Kontakta Mediband för mer info.

Medibands produkter
finns nu på weben!
Bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att gå in
på www.mediband.se där nyheter och information
uppdateras löpande. Detta nyhetsbrev kommer
även att kunna laddas ner från webplatsen.

Kommande mässor
Mässaktiviteten tar ett uppehåll över sommaren
för att sparka igång ordentligt till hösten.
Närmast på agendan är:
SOF’s årsmöte, 28-31 augusti i Umeå.
SOGF’s Höstkongress, 3-4 september
i Uddevalla.
Sjukgymnastdagarna 2007,
10-12 oktober i Stockholm.

Contura Belle Comfort 57165
och Galant 57154 Upphandlad!
Contura Belles bröststödsbandage Comfort och Galant är nu upphandlad i
Stockholms läns landsting.
Galant är ett funktionellt men samtidigt elegant bröststödsbandage med elastisk
spets, dubbla materiallager i kupan och stoppade breda axelband för hög bärkomfort och stöd. Passar särskilt bra vid lymfödem och kraftig byst.
Comfort är en längre variant av Galant och ger ett optimalt stöd vid axel-armsyndrom och lymfödem.

Sommartider

Mediband har öppet som vanligt hela sommaren.
Under juli månad har vi dock sommartid på kontoret,
vilket innebär följande öppettider.
Måndag-torsdag, 9.00 -16.00, fredag 9.00 -14.00.
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Telefon: 08-716 25 15
Telefax: 08-718 46 38
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