ER DINE KNÆ
KLAR TIL
SKISÆSONEN

KNÆBANDAGER - TRÆNINGSUDSTYR - PLEJEPRODUKTER

Vi hjælper dig
- med fortsat at være i bevægelse!

Vi har partnerskab med
DHF, Team Danmark & DBU

HAR DU EN KNÆSKADE?
Tag trygt afsted på skiferie, trods en tidligere skade.
Det er dog en rigtig god idé at være godt forberedt.

KNÆBANDAGER
FRA REH4MAT
Knæbandage EB-SK/A

Knæskinne EB-SK/2RA*

Bandage med fjedre, som følger knæets
naturlige rotationsbevægelser, og samtidig støtter knæleddet perfekt.

Professionel skinne med lukket konstruktion,
som øger gangkvaliteten. Stabiliserer knæleddet og støtter muskeltilhæftningerne.

-

- Støtte af ACL, MCL, LCL.
- 2-aksiale anatomiske sideskinner.
- Professionel pasform, udarbejdet
i fleksibelt materiale.
- Letvægtsskinne, som gør den
til den perfekte støtte.

Støtte af ACL, MCL, LCL.
God stabilisering.
Silikonestøtte om patella.
Letvægtsbandage
God løsning for atleter og
aktive mennesker.

Vejl. udsalgspris kr. 1.495,-

Vejl. udsalgspris kr. 1.290,* PATENTERET LED

Knæskinne AM-OSK-Z/2RA*

Knæbandage OKD-23

Placeringen af skinnerne i knæbandagen
støtter knæleddet, og giver mulighed
for at opnå perfekt lateral stabilisering.
Anatomisk formet, fleksibel pelotte til
perfekt stabilisering af knæskallen.

Aktiv, asymmetrisk, dobbeltsidet knæskinne
med dynamiske stabiliserende stropper, der
understøtter knæligamenterne og muliggør
perfekt stabilisering af ledbånd. Anatomisk
knæskalstøtte stabiliserer patella og reducerer
smerte.

2RA præcisionsskinnerne er dobbeltaksede, anatomiske skinne, som afspejler
knæets bevægelse.

- Støtte af ACL, PCL, MCL & LCL.
- Kan udstyres med 4 forskellige skinnetyper.
- Fås op til str. XXXXL.

Vejl. udsalgspris kr. 1.595,-

Vejl. udsalgspris kr. 1.595,-

* PATENTERET LED

De aktive stropper på OKD-23 understøtter ledbåndene på 4 måder:

channel: www.youtube.com/user/reh4mat

ORDFORKLARING

ACL 		 Forreste korsbånd
PCL 		 Bagerste korsbånd
Patella Knæskal

LCL Ledbånd på lateral (udvendig) side
MCL Ledbånd på medial (indvendig) side

KØB DIN KNÆBANDAGE HER!
Vi har et stort udvalg af knæbandager, så der er mulighed for at finde den
korrekte variant. Se også vores program på sportspharma.dk

4-Punktsskinne ATOM 2RA*

Mueller Hg80 knæbandage
Model 59111

4-punktsskinnens faste ramme sidder
på forsiden af låret og på bagsiden af
læggen, forbundet med sideskinner.
Den faste ramme danner derved et “S”.

- Kevlarforstærkning.
- Mediale/laterale fjedre.
- TCS-lock stabilitetssystem
til løse ledbånd.
- God støtte af patella.
- Hydracinn.
- Støtte af patella, MCL, LCL.

Modpunkterne til den faste ramme sidder
nederst på bagsiden af låret og øverst på
forsiden af skinnebenet, lige under knæet. Skinnen aflaster korsbåndene.
Skal tilpasses af fagfolk.

Vejl. udsalgspris kr. 750,-

Vejl. udsalgspris kr. 3.500,* PATENTERET LED

Mueller Hg80 knæskinne
Model 59011

- Kevlarforstærkning.
- Kraftige aluminiumsskinner.
- TCS-lock stabilitetssystem
til løse ledbånd.
- Hydracinn.
- Støtte af patella, MCL, LCL.

DeRoyal Genum T3 Patella
stabiliserende lang

Vejl. udsalgspris kr. 899,-

Model EU4131

- Modvirker luxationer/
subluxationer.
- Justerbar lateral pelotte.
- 2 fleksible metalskinner.
- Medial / lateral stabilisering.
- Komprimerende og holder knæet varmt.

MERE INFO
Kontakt os for vejledning på
7584 0533 I sportspharma.dk

KVALITET, KOMFORT

Vejl. udsalgspris kr. 1.439,-

FUNKTIONALITET
Følg os på

ORDFORKLARING

Hydracinn

: www.facebook.com/SportsPharmaAS

Uden latex og neopren. Åndbart
Imprægneret med antibakteriel
barriere, der beskytter mod lugt,
fugt og andre mikroorganismer.

Tritex

Unikt tredimensionelt materiale,
som er let, elastisk og trykaflastende.
God kompression og ventilerende.

FORBERED KROPPEN!

før du tager på skiferie

1
2
3

TRÆN KROPPEN - start træningen 3 mdr. før afrejse,
da muskulaturen så har rig mulighed for at styrkes.

EKSEMPEL PÅ 1-UGES
FØR-SKI TRÆNING:

SKIUDSTYRET - vigtigt at støvler og ski passer godt, og
er i god stand. Forhør dig evt. ved en fagmand.

2 - 3 x styrketræning med fokus på mave, ryg,
arme og ben

KNÆBANDAGE - har man problemer med knæene, kan
man med stor fordel bruge en bandage eller skinne.

2 - 3 timers konditionstræning - med sved på panden

TRÆN MED WOBBLESMART
Wobblesmart vippebræt
Smart balancebræt, der stabiliserer og styrker
ankel, knæ og hofte. Træner koordination og balance.
- Trinløs justérbar sværhedsgrad
- Skridsikker knop af naturgummi
- Birkefinérplade med skridsikker overflade
- Diameter 39 cm

Vejl. udsalgspris kr. 499,SE FLERE TRÆNINGSPRODUKTER PÅ sportspharma.dk

Röwo sportsgel
Tager ømheden efter en dag på ski. Forebyggende mod muskelømhed efter
sport. God til tunge og trætte ben, forstuvninger, samt hævelser fra insektstik.
Fås i 30, 100, 200 og 1000 ml.

Vejl. udsalgspris fra kr. 35,-		

sports pharma as
Niels Bohrs Vej 7
DK-7100 Vejle
tlf +45 7584 0533
sp@sportspharma.dk
For mere information -venligst kontakt
os eller besøg vores hjemmeside:

sportspharma.dk

Forhandler:

SE FLERE PLEJEPRODUKTER PÅ sportspharma.dk

*Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer

tager ømheden efter en dag på ski!

PLEJE
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SPORTSGEL

