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Innhold

Fysiopartner AS har siden starten i 1996 posisjonert seg 
til å bli en ledende leverandør i Norge innenfor høykvalitets 
produkter og komplette løsninger til helse, trening og 
velvære.

Fra 2015 har vi styrket vår posisjon ytterligere ved å bli 
en del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Lojer 
Groups målsetning er å bli ledende i det nordiske markedet 
som totalleverandør av utstyr til fysikalsk behandling.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen helse 
og trening har valgt å satse på vår faglige kompetanse for 
å selge deres utstyr. Våre kunder er i hovedsak fysikalske 
institutter og helseklinikker, treningssentre samt off entlige 
institusjoner innenfor rehabilitering og utdanning.

Vi har hovedkontor og showroom i Oslo, serviceavdeling i 
Moss og stort lager på Sofi emyr rett utenfor Oslo.
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Behandlingsbenker
Behandlingsbenken anses å være det viktigste redskapet for en terapeut, 
og vi tilbyr et meget bredt sortiment for å kunne tilfredsstille alles behov. 
Vi presenterer her både stasjonære og bærbare behandlingsbenker, 
behandlingsstoler, bobathbenker og vippebenker samt en mengde tilbehør.
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Hundreårig erfaring med produktteknologi rettet mot helse-
omsorg kombinert med førsteklasses design har resultert i en 
unik serie behandlingsbenker i en klasse for seg hva gjelder 
form giving og brukervennlighet.

Benken er et arbeidsredskap verdt å satse på! Det er mulig å 
designe sin egen benk med valg av tilbehør, bredde på ligge-
flaten og farge på putene. Capre-serien består av behandlings-
benkene Capre FX, F og M, undersøkelsesbenken Capre E og 
behandlingsstolen Capre BC. De har alle en mengde innovative 
løsninger samt topp kvalitet. Produseres av Lojer i Finland.

FX3 CAPRE FX3, 3-delt elektrisk med fotbøyle

Eliten blant behandlingsbenker. Stabil, stillegående og tåler 
meget krevende bruk. Takket være det innovative designet, er 
benken også en vakker innredningsdetalj. Benkens tofargede 
anatomisk utformede puter gir høy komfort og støtte for 
pasienten. Benken kan også benyttes for sittende behandling. 
Store justeringsmuligheter i høyden gir en bra arbeidsstill-
ing og liggeflaten heves og senkes raskt vertikalt takket være 
søylene. Elektrisk høydejustering mellom 48-88 cm med 
fotbøylen. Bendelen justeres med gassfjær. Hjul med sentrallås 
er standard. Putene er i slitesterk skai som er enkel å rengjøre. 
Ramme og understell har også forskjellige fargevalg. Det er 
mulig å velge mellom 5 ferdige designpakker eller designe sin 
egen benk. Valgfri bredde 55, 65 eller 75 cm. Maks belastning 
250 kg.

FX5 CAPRE FX5, 5-delt elektrisk med fotbøyle

Som over, men har i tillegg armstøtteputer som kan høyde-
justeres med gassfjær, svinges ut til siden og gjøre benken 
bredere.

ESPRESSO BROWN PIANO WHITE SILVER STORMGRAPHITE NIGHTEMERALD BLACK

Lojer Capre behandlingsbenker

Lojer Capre FX 

Designpakke

Det er mulig å velge mellom 5 ferdige designpakker til Capre FX, 
eller designe sin egen benk ved bestilling på vår nettside.  
Lag og se ditt eget design på www.lojer.com

FX3

FX5

Utfyllende informasjon f innes  på www.lojer.
com/capre og du kan kontakte vår kundeservice 
for å tilsendt en spesialbrosjyre.

!
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F3 CAPRE F3, 3-delt elektrisk
F3H CAPRE F3H, 3-delt hydraulisk

Denne allsidige benken med delt liggefl ate er først og fremst 
tiltenkt behandlinger innenfor rehablilitering, manuellterapi 
og fysioterapi. Justerbar, omformbar og stillegående juster-
ing bidrar til en økt brukerkomfort og funkjsonalitet. Benken 
er stabil, har et stort høydeomfang og justeringene er enkle 
å håndtere. Hodeputen og fotdelen justeres trinnløst med 
gassfjær. Den elektriske modellen kan høydejusteres mellom 
50-90 cm. Hjul med sentrallås er tilbehør. Valgfri bredde 55, 
60, 65 og 75 cm. 16 ulike fargealternativ som standard. Maks 
belastning 210 kg.

F5 CAPRE F5, 5-delt elektrisk
F5H CAPRE F5H, 5-delt hydraulisk

Som over, men har i tillegg armstøtteputer som kan høyde-
justeres med gassfjær og kan fåes i 50 cm bredde.

Lojer Capre F 

F3 (hjul og fotbøyle er tilbehør)

F5H (hjul er tilbehør)

F5 (hjul og fotbøyle er tilbehør)
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4040X  LOJER UNDERSØKELSESBENK 4040X

Gjennomtenkt design og konstruksjon med meget stabilt 
understell og store hjul (125 mm). Elektrisk høydejusterbar, med 
markedets største høydeomfang, mellom 40-95 cm. 2-delt 
liggeflate og ryggdelen kan justeres manuelt eller elektrisk opp til 
73 grader. Bredde 75 cm (80 og 90 cm som tilvalg). Lengde 200 
cm. Maks belastning 210 kg. Papirrullholder, uttak til tilbehørs-
adapter og 16 ulike fargealternativ er standard. Fabrikkmonterte 
tilvalg: Trendelenburg (sjokkleie), fotstenger, batteri backup, 
doble hjul og sentrallåsbare hjul. Annet tilbehør: Sidegrinder,  
stativ til drypp, armstøtter, nakkestøtte, håndtak for flytting av 
benken, adapter for ekstra tilbehør, antistatisk trekk, tilbehørs-
skinne og anestesibue.

M2 CAPRE M2, 2-delt elektrisk
M2H CAPRE M2H, 2-delt hydraulisk

En stødig og lett håndterbar benk som har alle basisfunksjoner 
som en standardbenk behøver. Benken har hel liggeflate, er 
stabil, stille og lett håndterbar og egner seg spesielt godt til 
massasje. Benken er blant de beste på markedet hva gjelder 
pris og kvalitet. Hodeputen justeres trinnløst med gassfjær. Den 
elektriske modellen er høydejusterbar mellom 50-90 cm. Hjul 
med sentrallås er tilbehør. Valgfri bredde 55, 60, 65 og 80 cm. 
16 ulike fargealternativ som standard. Maks belastning 210 kg.

M4 CAPRE M4, 4-delt elektrisk
M4H CAPRE M4H, 4-delt hydraulisk

Som over, men har i tillegg armstøtteputer som kan høyde-
justeres med gassfjær og kan fåes i 50 cm bredde.

Lojer Undersøkelsesbenk

Lojer Capre M  

M2 (hjul og fotbøyle er tilbehør)

M4H (hjul er tilbehør)

E1  CAPRE E1, undersøkelsesbenk

Undersøkelsesbenk i god design med stødig understell.  
Benkens ben står direkte på gulvet for den beste pasient-
sikkerheten ved undersøkelser. Benken har hel liggeflate og er 
elektrisk høydejusterbar mellom 45-92 cm med en fotkontroll. 
Hjul med sentrallås er tilbehør. Bredde 67 cm. Lengde 196 cm. 
16 ulike fargealternativ som standard. Maks belastning 210 kg.

E2  CAPRE E2, 2-delt undersøkelsesbenk

Undersøkelsesbenk i god design med stødig understell.  
Benkens ben står direkte på gulvet for den beste pasient-
sikkerheten ved undersøkelser. Benken har 2-delt liggeflate. 
Elektrisk høydejusterbar mellom 45-92 cm, samt elektrisk  
regulerbart ryggdel, begge med håndkontroll. Hjul med 
sentrallås er tilbehør. Bredde 67 cm. Lengde 196 cm. 16 ulike 
fargealternativ som standard. Maks belastning 210 kg.

Lojer Capre E Undersøkelsesbenker

E1 (hjul og fotbøyle er tilbehør)

E2 (hjul og fotbøyle er tilbehør)

4040X (fotstenger er tilbehør)
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CA100 HJUL med sentrallås

Tilbehør til Capre M, F og E-modellene. 
Må bestilles sammen med benken.

CA101 HØYDEINNSTILLING/FOTBØYLE

Tilbehør til Capre M, F og E-modellene. 
Må bestilles sammen med benken.

CA102 SIDEPUTER til Capre M, par
CA103 SIDEPUTER til Capre F, par

Nedfellbare puter for å gjøre benken bredere. 

CA104 DOBBELT VINKLET HODEPUTE

For å kunne jobbe med sittende behandling. Med dette tilbehøret 
kan hodeputen også løftes horisontalt. Kan ikke bestilles på 
modeller uten armstøtter.

CA107 DRENASJE, hydraulisk til Capre F og FX
CA108 DRENASJE, elektrisk til Capre FX
CA129 DRENASJE, elektrisk til Capre F

CA110 PAPIRRULLHOLDER , bredde 50 cm
CA111 PAPIRRULLHOLDER , bredde 60 cm

CA114 INFRARØD HØYDEREGULERING

Håndkontroll uten kabel for høyderegulering. 
Kan bestilles til FX-modellene.

CA116 BATTERI BACK-UP til Capre M, F og FX
CA193  BATTERI BACK-UP til Capre E

CA124 SPESIALBREDDE 80 cm till Capre M
CA105 SPESIALBREDDE 75 cm till Capre F
CA106 SPESIALBREDDE 75 cm till Capre FX

CA115 TOFARGET TREKK

Anatomisk utformede puter, til Capre F.

CA171 PUTE TIL HULL I HODESTØTTE

Tilbehør Capre behandlings- og undersøkelsesbenker

CA101
CA100

CA107

CA104

CA102, CA103

CA110

CA114
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Delta behandlingsbenker

Delta er originalbenken, produseres av Lojer i Finland og selges eksklusivt av Fysiopartner i Norge. Denne klassiske benken har vært 
favoritten til fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, massører og andre terapeuter over mange år. Den produseres i to ulike serier: 
Profesjonell og Standard. Se hele utvalget på www.fysiopartner.no

DP2 DELTA PROFESSIONAL, 2-delt elektrisk
DP4 DELTA PROFESSIONAL, 4-delt elektrisk

En stor og meget stabil behandlingsbenk med ekstra stort 
høydeomfang og elektrisk justering mellom 47-98 cm. Hoved-
delen er trinnløst regulerbar med gassfjær. Armstøttene er  
høyderegulerbare på den 4-delte modellen. Valgfri bredde 50, 
55, 60 og 70 cm. Hjul med sentrallås samt sideputer (unntatt på 
70 cm bredde) som kan slås ned er tilbehør. 16 ulike fargealter-
nativ som standard. Maks belastning 200 kg.

DP3 DELTA PROFESSIONAL, 3-delt elektrisk
DP5 DELTA PROFESSIONAL, 5-delt elektrisk

En meget stabil behandlingsbenk med delt liggeflate og stort 
høydeomfang som justeres elektrisk mellom 48-100 cm. Hoved-
delen er trinnløst regulerbar med gassfjær. Armstøttene er 
høyderegulerbare på den 5-delte modellen. Valgfri bredde 50, 
55, 60 cm. Hjul med sentrallås samt sideputer som kan slås  
ned er tilbehør. 16 ulike fargealternativ som standard. Maks  
belastning 200 kg.

Delta Professional 

DP4 (hjul, sideputer og pute er tilbehør)

DP5 (hjul, sideputer og pute er tilbehør)

DS2  DELTA STANDARD, 2-delt elektrisk
DS2H  DELTA STANDARD, 2-delt hydraulisk

DS4  DELTA STANDARD, 4-delt elektrisk
DS4H  DELTA STANDARD, 4-delt hydraulisk

Klassisk behandlingsbenk som er svært godt likt av ulike 
terapeuter som ikke har de største kravene til stabilitet og 
høyderegulering. Passer utmerket til f.eks massører. Hoved-
delen er trinnløst regulerbar med gassfjær. Armstøttene er 
høyderegulerbare på den 4-delte modellen. Høyderegulering 
mellom 57-87 cm. Valgfri bredde 50, 55, 60 og 70 cm. Hjul 
med sentrallås samt sideputer (unntatt på 70 cm bredde) som 
kan slås ned er tilbehør. 16 ulike fargealternativ som standard. 
Maks belastning 200 kg.

Delta Standard 

DS4 (hjul, sideputer og pute er tilbehør)

DS2 (hjul er tilbehør)
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21222 HJUL med sentrallås 

21223 SIDEPUTER, par 

Nedfellbare puter for å gjøre benken bredere. 
Kan ikke bestilles til 70 cm bred benk. 

21199 HØYDEINNSTILLING/FOTBØYLE 

21204 DOBBELT VINKLET HODEPUTE

For å kunne jobbe med sittende behandling. Med dette 
tilbehøret kan hodeputen også løftes horisontalt. 

21190 ELEKTRISK DRENASJE

Ekstra motor som gir elektrisk justering av både drenasje-
funksjon og fotdel.

M02003 KONTROLLENHET

Ekstra kontroll som er fastmontert under hoveddelen for 
høyderegulering av benken.

M02001 EKSTRA FOTKONTROLL

21198 HOLDER til fotkontroll til Delta Standard
21200 HOLDER til fotkontroll til Delta Professional

21210-DS PAPIRRULLHOLDER Delta Standard

21210-DP PAPIRRULLHOLDER Delta Professional

Passer kun for papirruller med bredde 50 cm.

21207 BREDDE 70 CM

Kan kun bestilles til benker med hel liggefl ate og det er ikke 
mulig å bestille sideputer til denne bredden.

Tillbehør til Delta behandlingsbenker

21223

21199

21204

DS3   DELTA STANDARD, 3-delt elektrisk
DS3H   DELTA STANDARD, 3-delt hydraulisk

DS5   DELTA STANDARD, 5-delt elektrisk
DS5H   DELTA STANDARD, 5-delt hydraulisk

En svært godt likt behandlingsbenk med delt liggefl ate. Hoved-
delen er trinnløst regulerbar med gassfjær. Armstøttene er 
høyderegulerbare på den 5-delte modellen. Høyderegulering 
mellom 58-89 cm. Manuell drenasjefunksjon og fotdel som kan 
løftes til 75 grader. Valgfri bredde 50, 55 og 60 cm. Hjul med 
sentrallås samt sideputer som kan slås ned er tilbehør. 16 ulike 
fargealternativ som standard. Maks belastning 200 kg.

DS3 (hjul er tilbehør)

21210

Delta Standard

DS5H (hjul er tilbehør)

21222
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SNOW WHITE GRAPE+ PLATIN GRAPHITE

Skai Fashion – standardvalg

Skai Clinica – antibakterielt trekk, mot tilleggskostnad

Nature – PVC-fri, mot tilleggskostnad

Fargevalg på puter til Capre og Delta produkter

OCEAN SKY RIVER AQUA

LIME+ CITRON MANGO CHILI

PERLE SCHOKO ESPRESSO+ SCHWARZ

PERLE CLINICA PLATIN CLINICARIVER CLINICA

SAND NATURE HAZE NATURE STONE NATURE SEA NATURE NIGHT NATURE
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21306  DELTA BÆRBAR MASSASJEBENK,
 inkl. bæreveske

En solid og bærbar benk som passer både for massasje og be-
handling på klinikker, arbeidsplasser eller på idrettsanlegg. Benken 
har et kabelsystem som gjør den svært stabil i utslått posisjon. Lett 
i vekt og enkel å slå sammen og ta med seg, takket være håndtak 
og bæreveske. Inkludert regulerbar hodepute, armstøtte, sideputer 
og bæreveske. Mål sammenslått 90x55x15 cm (LxBxH). Bredde 
55 cm. Høydejusterbar 61-83 cm. Vekt benk 10,3 kg. Vekt inkl. alt 
tilbehør 12,6 kg. Maks belastning 200 kg.

Lojer Manuthera benk 

Bærbar behandlingsbenk

242  LOJER 242 MANUTHERA, manipulasjons- og 
mobiliseringsbenk

Manuthera 242 er en uslåelig manipulasjons- og mobiliserings-
benk produsert av Lojer i Finland. Den er en videreutvikling fra 
Manuthera 241 og den har unike multitraksjonsegenskaper og 
en mengde andre funksjoner. En av markedets mest avanserte 
benker for de som ønsker det beste! Benkens myke og naturlige 
bevegelsesmønster muliggjør en mer smertefri og avslap-
pende behandling for pasienten. Takket være den elektroniske 
tippfunksjonen kan pasienten gå på og av benken i oppreist 
posisjon. En mengde kulelagere gir benken myke bevegelser og 
lang levetid ved hyppig bruk. 
Hovedputen har 3-dimensjonale bevegelser i traksjon, fl eksjon, 
lateral fl eksjon og rotasjon og  avlaster derfor med fl ytende og 
stille bevegelser. Elektrisk hev-senk og tiltfunksjon begge veier. 
Ansiktsdelen har i tillegg til ekstensjon og fl eksjon, lateral fl eks-
jon, traksjon og horisontal løfte- og senke-funksjon. Armstøttene 
justeres enkelt i høyden og kan svinges til siden. Nedre delen 
har en unik, nesten friksjonsløs lateral fl eksjon i tillegg til traks-
jons dropfunksjon i lumbal/hofte delen. Multiposisjons fotpute. 
To hjul for enkel fl ytting av benken i rommet.
Svært stort høydeomfang, 49-105 cm. Høyderegulering -spaken 
sitter i benkens ramme og det fi nnes en sikkerhetslist som 
hindrer at noe kommer i klem. Myke formsydde puter i grå skai. 
Bredde 54 cm. Lengde 190 cm. Maks belastning 150 kg.

21306

Søk etter ”Manuthera 242” på 
www.fysiopartner.no og se en 
video som viser benkens ulike 
funksjoner.

!
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Lojer Bobath benker

3300B  LOJER BOBATHBENK, elektrisk

Denne benken er ekstremt solid bygget og har elektrisk høydejust-
ering  mellom 44-88 cm med to kontroller. Bordplaten har trekk av 
høy kvalitet og sidene er styrket med plastkanter. Mobil pasientløft 
er mulig pga 17,3 cm klaring under rammen. Individuelt låsbare hjul 
er standard (sentrallås er tilbehør). Bredde 105, 120 eller 140 cm. 
16 ulike fargealternativ som standard. Maks belastning 250 kg.

3300B-2  LOJER BOBATHBENK, 2-delt elektrisk

Denne benken er ekstremt solid bygget og har elektrisk høydejus-
tering  mellom 44-88 cm med to kontroller. Liggefl aten er 2-delt og 
øverste del kan vinkles til +75 grader. Bordplaten har trekk av høy 
kvalitet og sidene er styrket med plastkanter. Mobil pasientløft er 
mulig pga 17,3 cm klaring under rammen. Individuelt låsbare hjul er 
standard. Sentrallås og pustehull er tilbehør. Bredde 105, 120 eller 
140 cm. 16 fargealternativ som standard. Maks belastning 250 kg.

K SENTRALLÅSING av hjulene
P14310 PUSTEHULL
RBOKA PUTE til pustehull
P15760 EKSTRA BRED BENK, bredde 140 cm

Tillbehør Lojer Bobath benker

3300B-2

3300B

14400M  STÅSENG LOJER
En velkjent og stabil ståseng/vippebenk som også kan benyttes 
som en behandlingsbenk, siden den har en todelt liggefl ate med 
hydraulisk regulerbar ryggdel og pustehull. Benken har elektrisk 
høydejustering 45-80 cm, og elektrisk vinkeljustering fra 0 til 90 
grader. Fotdelen er delt og kan vinkles i fl ere posisjoner. Kvalitet, 
konstruksjon og funksjoner sikrer pasientsikkerheten. Nød-
senkingshåndtak for å vippe benken tilbake i tilfelle strømbrudd. 
Høydejusterbare håndtak, tre fi kseringsbelter og sentrallåsbare 
hjul er standard. Fargen Platin grå er standard. Bredde 67 cm. 
Lengde 190 cm. Maks belastning 180 kg.

TT8482 ALBUESTØTTE, par 
TT11143M BORD
R11998 FIKSERINGSBELTE KNE
R7842 FIKSERINGSBELTE HOFTE/BRYST

Lojer Ståseng/vippebenk

Tillbehør Lojer Ståseng/vippebenk

TT11143

TT8482

14400M (bord er tilbehør)
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BC  CAPRE BC – Beauty Chair

En avansert og meget allsidig behandlingsstol med unikt fi nsk 
design og perfekt pasientkomfort, takket være de anato-
misk utformede putene. Stolen er utviklet i samarbeid med 
profesjonelle kosmetologer, massører og fotterapeuter. Den 
er elektrisk høyderegulerbar og har elektrisk regulering av 
både rygg- og sittedel. Hoveddelen kan reguleres i vinkel og i 
lengden og kan bestilles med pustehull i hodedelen. Armstøt-
tene kan vinkles med gassfjær. Høydejustering og svingbare 
armlener er tilvalg. De elektriske funksjonene reguleres med 
en håndkontroll. Lengde 186-213 cm. Bredde sittepute 62 
cm. Totalbredde 88 cm. Høyderegulering 60-85 cm. Maks 
belastning 160 kg. 

Capre BC er videreutviklet for helseomsorg i ytterligere 
to modeller, Capre MC – Medical Chair og Capre RC – 
Recovery Chair.

22100-22102  Afrodite Behandlingsstol 

Den populære Afrodite behandlingsstolen er ideell for skjønn-
het- og fotpleie. Ved å legge til en valgfri ekstra armlene 
(ekstra kostnad) til sidene av ansiktsdelen skapes en luksuriøs 
behandlingsbenk for massasje, hele kroppsbehandlinger eller 
ulike typer terapi. Alle Afrodite stoler har lengdejustering av 
bendelen og vinkeljustering av hodeseksjonen. Motorisert 
justering av både høyde og ryggdel. Totallengde 195 cm. 
Høydejustering 64-84 cm (60-94 på den med 3 motorer). 
Maks belastning 200 kg.

Lojer Capre BC Behandlingsstol

Lojer Afrodite Behandlingsstol

BC

Kontakt vår kundeservice for spesial-
brosjyre samt mer informasjon.!
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Våre pøller og puter har en svært god kvalitet og produseres med en kraftig skai med glidelås. Alle puter leveres i standard grå 
(Platin). De kan bestilles i andre farger hvorpå det blir utvidet leveringstid. Kontakt kundeservice dersom du ønsker en annen farge, 
og se fargekartet på side 11 for våre 16 standardfarger.

67528B PØLLE BUET, 50x23x10 cm, grå

67531B  PØLLE RUND H1, Ø 10x50 cm, hard kjerne, grå 
67532B  PØLLE RUND H2, Ø 15x50 cm, hard kjerne, grå 
67533B  PØLLE RUND H3, Ø 20x50 cm, hard kjerne, grå

67534B  PØLLE RUND M1, Ø 10x50 cm, myk kjerne, grå 
67535B  PØLLE RUND M2, Ø 15x50 cm, myk kjerne, grå 
67536B  PØLLE RUND M3, Ø 20x50 cm, myk kjerne, grå

Pøller og puter

Psoaspølle

Nakke/ankelpute

Runde pøller

67525B

67528B

67539B  KILEPUTE, 28x20x10 cm, grå
67541B  KILEPUTE, 65x35x35 cm, grå
67540B  KILEPUTE, 90x60x32 cm, grå

Målene er beregnet etter lengde x bredde x høyde.

Kileputer

67541B

67540B

67539B

67525B  PSOASPØLLE, 30x40x50 cm, med håndtak, grå

32951

32957  TRAKSJONSBELTE, Kajs belte

Polstret fi kseringsbelte med borrelåsfeste. L: 215 cm, B 8 cm.

304018  FIKSERINGSBELTE med hurtiglås 

Fikseringsbelte i nylon med hurtiglås i plast. Lengde 3,2 meter.

32951  FIKSJONSSLYNGE ”banan”

Godt polstret fi ksjonsslynge/banan, lange stropper. L: 2m B: 50 cm.

Traksjons- fi ksjonsbelte og slynge

32957

304018



16 Behandlingsbenker

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Be
ha

nd
lin

gs
be

nk
er

24101

1372

24202B

24103B

1372 F ISKEN KRAKK, grå

En tradisjonell Fisken-krakk som kan høydejusteres med gass-
fjær mellom 57-77 cm, og har gode hjul for forfl ytting. Putens 
lengde 61 cm, bredde 30 cm (16 cm smaleste del). Trekk i grå 
skai. Maks belasting 150 kg.

24101 TERAPIKRAKK, RUND

Populær rund terapikrakk med stabilt femkrysstativ med hjul. 
Hev- og senkbar med gassfjær i tre høyder. Lav: 42-55 cm. 
Medium: 50-70 cm. Høy: 58-83 cm. Maks belastning 150 kg.  
16 standard fargealternativer.

24103B TERAPIKRAKK DELTA , grå

Populær krakk med avlangt sete og stabilt femkrysstativ på hjul. 
Hev- og senkbar med gassfjær mellom 51-71 cm. Putens trekk 
i grå skai. Annen farge og annen høyde på forespørsel. Maks 
belastning 150 kg.

24202B PALL EASY RIDER, sort

Sadelformet krakk med god sittekomfort og stabilt understell 
på 5 hjul. Høyderegulering og vinkeljustering på setet. Setets 
farge er i sort skai. Høyde (medium): 55-75 cm. Annen farge 
og annen høyde på forespørsel. Maks brukervekt: 150 kg 

Terapikrakker / gymnastikkpall

4195 ANSIKTSPUTE HESTESKOFORM, tynn

Myk og behagelig ansiktspute, som gir god støtte for ansiktet under behandlingen. 
Laget av kaldskum og trukket over med mykt skai, sort farge. Størrelse: 32 x 27 x 3,5cm 

4FR1 ANSIKTSPUTE HESTESKOFORM, tykk

Som over, men med 7 cm høyde. Passer på benk uten pustehull

41112 ANSIKTSPUTE, FIRKANTET M/MEMORY FOAM, sort

Behagelig ansiktspute som former seg etter ansiktets trykk takket være det trykkav-
lastede materialet. Puten er fi rkantet med et ovalt hull. Foret med lycra og har borrelås-
åpning. Avtagbart og vaskbart trekk i sort stoff . Størrelse: 30 x 24 x 4 cm ( LxBxH).

50060 HYGIENEPUTE

Komfortabel og slitesterk pute utviklet for behandlerens og pasientens hygieniske behov. 
Fylt med små kuler. Avtagbart, slitesterkt og vannavstøtende trekk med glidelås. Trekket 
kan tørkes av med rengjørings- eller desinfeksjonsmidler og kan vaskes på 95 grader. 
Selve puten kan vaskes i maskin på maks 60 grader. Farge blå. Størrelse 50x60 cm.

4195

42802

41112

4FR1

50060

42802 GYMNASTIKKPALL, høyde 48 cm

Ben/stativ av epoxylakkerte stålrør med sete i limtre med 
håndtaks hull. Størrelse sete: 37x37 cm. Maks belastning 150 kg.

Puter



For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Ultralyd, trykkbølge og 
elektroterapi
Ulike behandlingsformer med stimulering kan på en eff ektiv måte fremskynde 
leging av skader, samt gi en utmerket smertelindring. Diagnostisk ultralyd 
gir muligheten for en bedre diagnostisering, og vi samarbeider med 
markedsledende GE Healthcare. Vår leverandør av trykkbølgeapparater 
er den innovative og verdensledende Storz Medical AG. Vi tilbyr også 
strømapparater og behandlende ultralydapparater fra ITO.
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Ultralyd, trykkbølge og elektroterapi

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Med diagnostisk ultralyd er det mange fordeler og fl ere 
bruksområder.  Undesøkelsen er rask, sikker og uten 
noen form for stråling, smerte eller bivirkning. Du får 
et tydelig bilde av muskler, sener, ligament, menisk, 
leddkapsel, slimposer, brusk, osteofytter, nerver, væske 
og blodkar. Dette gir mulighet til en sikrere diagnostikk 
og en unik mulighet til å følge rehabiliteringsforløpet og 
tilhelings prosessen. Undesøkelsen er interaktiv, dyna-
misk og gjøres direkte på klinikken. Fin mulighet til å 
sammenligne frisk og affi  sert side, samt se bilder av vev i 
bevegelse. Diagnostisk ultralyd brukes også ved injeksjo-
ner eller andre invasive behandlingsmetoder.

Fysiopartner samarbeider med GE Healthcare og tilbyr 
fl ere ulike modeller av diagnostisk ultralyd som er spesial-
tilpasset for bruk innen muskel og skjelett. Våre apparater 
kjennetegnes av eksepsjonell bildekvalitet der du får et 
tydelig, detaljrikt og eksakt bilde. Du måler enkelt tykkelse, 
areal og dybde på ulike strukturer, samt skriver inn kom-
mentar med enkle tastetrykk. Apparatene er spesialiserte 
system der avansert teknologi kombinert med et bruker-
vennlig grensesnitt gjør at du raskt og enkelt kan tilpasse 
bruken til dine behov. Flere unike ekspertverktøy gjør at 
du får ut det lille ekstra ved dine undersøkelser.

Bildeoverføringen er enkel. Overfør bilder til din data-
maskin trådløst eller via kabel, alternativt overfør via USB. 
Det fi nnes også DVI port og HDMI port for bildeoverføring 
til ekstern skjerm. GE Healthcare og Fysiopartner tilbyr 
apparater som er problemfrie grunnet høy kvalitet og en 
landsdekkende serviceorganisasjon i Norge. 

Diagnostisk ultralyd
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Ultralyd, trykkbølge og elektroterapi

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Diagnostisk ultralyd

592A LOGIQ* P9
591A LOGIQ* P7

Innovativ, rask og med unike ekspertverktøy. LOGIQ P9 og P7 
er svært kompetente ultralydsystemer med høy brukervennlig-
het, avansert teknologi og eksepsjonell bildekvalitet. Høyoppløst 
LCD skjerm på 21,5 tommer med widescreen, samt i tillegg 
en touchskjerm på 10,4 tommer. Den innovative My Page gir 
deg skreddersydde brukerkontroller tilpasset dine behov. Dette 
hjelper deg å gjennomføre raskere undersøkelser med færre 
knappetrykk. Apparatet er laget for høy brukerkomfort og 
god arbeidsfl yt under scanning. Det fi nnes et bredt spekter av 
smarte applikasjoner i et ergonomisk og lettnavigerbart system, 
et system som også har vunnet priser for sitt smarte design. 
Enkelt og brukervennlig kontrollpanel med virtuelt tangentbord, 
evt også fysisk tangentbord. Kompakt design, trådløst LAN og 
Power Assistant for scanning ved batteridrift. Smart valgbar 
hardware: fl eksibel arm til skjerm, transporthåndtak bak på 
vogn, papirholder, skuff , gelevarmer og fotkontroll. Avansert 
valgbar software: Logiq View, Elastografi  og B Steer+. Presise 
målinger via Compare Assistant og Doppler Quantifi cation. 
Operativsystem: Windows 7. Forskjellene på P7 og P9 er at P9 
har fl ere fi nesser og innstillinger. Vognen/apparatet er reguler-
bart i høyden, og P9 har fl ere unike og innovative prober, bl.a en 
Matrixprobe på 6-15 Hz som gir utrolig skarpt og detaljrikt bilde. 
3 års garanti med mulighet for å utøke dette til 5 år.

* Trademark of General Electric Company

592A

592A

591A
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Ultralyd, trykkbølge og elektroterapi

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Diagnostisk ultralyd

576A  LOGIQ* F8
572A  LOGIQ* F6

LOGIQ F8 R2 og F6 R2 er prisgunstige, fl eksible og brukervennlige 
apparater. Stor 19 tommers skjerm (17 tommer på F6 R2) pluss 
en touchscreen på 8,4 tommer for rask navigering i innstillinger 
og pasientdata. Tydelige og detaljerte bilder både på overfl adiske 
og dype strukturer siden apparatene også bygger på samme 
innovative bildeteknologi som de mer avanserte systemene fra 
GE Healthcare. Apparatene er tilpasset scanning innen muskel og 
skjelett, men passer også for klinikker som i tillegg ønsker å scanne 
innen kardiologi, obstretikk, gynekologi og urologi. Flere gode 
ekspertverktøy inngår som standard, deriblant CrossXbeam, Si-
multan Split Screen, Virtual Convex, Color Flow og Power Doppler. 
Tilleggsverktøy kan også velges: B Steer, Logiq View,  Elastografi  
og Easy 3D. 3 stk probeporter som standard. Leveres med lineær 
probe L6-12-RS, med frekvensområde 4,0-13.0 MHz. 3 års garanti 
med mulighet for å legge til 2 ekstra år som tilvalg.

590A  LOGIQ* E R7 med apparatbord

LOGIQ E R7 er bærbar, rask og spesifi kk. Dette er et virkelig 
kvalitetsapparat i bærbar form og det har like detaljrike bilder som 
avanserte stasjonære apparater. Et perfekt apparat for deg som 
jobber med idrettslag/klubb, i bedriftshelse eller som reiser mye. 
Smart apparatbord gir god ergonomi. Fin og praktisk transport-
veske på hjul kan velges. LOGIQ E R7 har et brukervennlig 
grensesnitt med innstillinger som kan tilpasses den enkelte. Flere 
ekspertverktøy gjør apparatet unikt, f.eks: Patient Follow Up Tool, 
LOGIQ View, Doppler Quantifi cation og Easy 3D. Batteridrift. 
Størrelse apparat: 34x34x7cm (LxBxH), vekt 5,2 kg. Skjerm er 15 
tommers høyoppløselig fullfarge LCD display. Leveres med unik 
lineær probe 8-13 MHz med fi re programmerbare knapper for 
innstillinger direkte på proben. Apparatbord er standard. 3 års 
garanti med mulighet for å legge til 2 ekstra år som tilvalg.

Kontakt en av våre selgere for informasjon, 
dokumentasjon, demonstrasjon og 
fi nansieringsløsninger.

!

590A520C LOGIQ* V2 med apparatbord 

LOGIQ V2 er en bærbar, kompakt og meget prisgunstig modell. 
Det er en relativt ny modell med alle basisfunksjoner for scan-
ning av muskel og skjelett. Enkelt og brukervennlig grensesnitt 
som kan tilpasses brukeren. Flere ekspertverktøy inngår som 
standard: Color Flow og Power Doppler, CrossXBeam, B-Steer 
och Virtual Convex. Andre verktøy kan velges ved behov, bl.a: 
LOGIQ View og Easy 3D. Bærbart med batteridrift. 15 tommers 
LCD skjerm. Leveres med lineær probe med frekvensområde 
4-13 MHz. En port for prober er standard, kan oppgraderes til 
ytterligere en port. Apparatbord inngår som standard. Trans-
portveske fi nnes om tillvalg. 3 års garanti med mulighet for å 
legge til 2 ekstra år som tilvalg.

* Trademark of General Electric Company

520C

572A
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Ultralyd, trykkbølge og elektroterapi

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Storz Trykkbølgeapparater  

497224  
(Touchscreen og V-actor er tilbehør)

Radierende Trykkbølge
 

497225  STORZ MASTERPULS MP50
497224  STORZ MASTERPULS MP100
497665  STORZ MASTERPULS MP200
498201  STORZ MASTERPULS MP100 VET

Masterpuls Ultra har satt en ny standard innenfor radielle 
trykkbølgeapparater hvor man styrer apparatet fra selve  
håndenheten. Både trykk og frekvens styres direkte fra det nye 
”Falcon” håndstykket og dette gjør behandling enklere og mer 
effektiv. ”Falcon” håndstykke er kortere og muliggjør en lavere 
startenergi for behandling av ekstra ømtåelige områder.  
Kompressoren er stillegående og integrert i apparatet, noe 
som gjør den enkel å transportere. Apparatene er driftssikre 
og meget brukervennlige. 3 applikatorer inngår: R15 standard, 
DI15 Gold Depth og D20-S Standard Oscillator. I tillegg inngår 
et ekstra revisjonssett.

MP50: Trykk 0,3-4 Bar, frekvens 0-17Hz   
(8 Hz/4,0 Bar, 11 Hz/3,4 Bar, 17 Hz/2,4 Bar) 
Størrelse: 34x54x16 cm (LxBxH). Vekt 9,5 kg

MP100: Trykk 0,3-5 Bar, frekvens 0-21Hz   
(12 Hz/5,0 Bar, 16 Hz/4,5 Bar, 21 Hz/4,0 Bar) 
Størrelse: 34x54x16 cm (LxBxH). Vekt 10,5 kg

MP200: Trykk 0,3-5 Bar, frekvens 0-21 Hz 
Størrelse: 47x45x19 cm (LxBxH). Vekt 23 kg 

MP100 VET: Trykk og frekvens som MP100 over. 
Kabellengde mellom apparat og håndstykke er 3,5 meter. 
Størrelse: 34x54x16 cm (LxBxH). Vekt 12 kg

Trykkbølge/sjokkbølge er blitt en veletablert behandlingsmetode, og er et verdifullt verktøy for mange behandlere. Trykkbølge 
brukes oftest på lidelser i sener, muskler og senefester og er et effektivt alternativ til kortison eller kirurgiske inngrep. Trykkbølge 
er enkelt å bruke og behandlingstiden er kort og intensiv. Mange opplever god effekt av trykkbølge og behandlingsformen har et 
økende antall kliniske studier som støtter opp om dette. Fysiopartner leverer trykkbølge/sjokkbølge fra Storz Medical, et selskap 
som er innovative og ledende innen utvikling av trykkbølgeteknologi. Vi leverer både radielle og fokuserende apparater.  
  
Følgende inngår ved kjøp av våre løsninger:

• En kursplass til vårt grunnkurs
• Tilgang til www.shockwaveportal.com med bl.a indikasjoner og forskningsrapporter
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Ultralyd, trykkbølge og elektroterapi

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Fokuserende Trykkbølge

497732 STORZ DUOLITH SD1 T-TOP F-SW ULTRA

Duolith SD1 T-Top Ultra er et moderne og nyutviklet fokusert 
apparat. Den patenterte teknologien med en elektromagnetisk 
cylinder gir konstant høy energi, bedre driftssikkerhet og lavere 
revisjonskostnader. Med fokusert teknologi er det enklere å 
behandle presist og i rett dybde. Dybde justeres enkelt ved 
bruk av ulike gelpads. Både frekvens og energi styres direkte 
fra det nye ”Sephia” håndstykket og dette gjør behandlingen 
mer enkel og eff ektiv. Display på håndstykket viser energi, 
frekvens og antall slag. Energi: 0,01-0,55 mJ/mm2. Frekvens: 
1-8 Hz. Fokuseff ekt: 0-65 mm og terapeutisk eff ekt: 0-125 
mm. Størrelse: 46x47x19 cm (LxBxH). Vekt 24 kg.

Tilbehør til Storz apparater 

497730  TOUCHSCREEN

Styr behandlingen fra en 10 tommers touchscreen! Indikasjons-
oversikt gjør at du har rask tilgang til eff ektive behandlingsproto-
koller. Du kan også lagre pasientdata og spare data fra behand-
linger. Inneholder også fi nesser som anatomisk atlas, VAS skala, 
med mer. 

497712  APPARATBORD TIL MASTERPULS ULTRA
497733  APPARATBORD TIL DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA
497713  EKSTRA BORDPLATE TIL APPARATBORD

Stabilt apparatbord med fi re store, låsbare hjul som forenkler 
forfl ytning på klinikken. Mulighet for ekstra hylleplate som tilbehør.

494427  V-ACTOR VIBRASJONSENHET
498202  V-ACTOR VIBRASJONSENHET VET

Med V-Actor kan du bruke trykkbølgeapparat også som vibra-
sjonsapparat. Frekvens MP50: 21 Hz, MP100: 31 Hz. Applikator 
25mm (standard massasje) og 40mm (store muskelgrupper) er 
inkludert.

497731   STANDARD APPLIKATORSETT, 9 stk
498120   FASCIA APPLIKATORSETT, 4 stk 
498121   SPINE APPLIKATORSETT, 3 stk 

Ulike applikatorer i en komplett boks. Standardapplikatorene kan 
også kjøpes separat.

497788 TRANSPORTKOFFERT HARD 
497772  TRANSPORTVESKE MYK 

Transportkoff ert/veske som passer til Masterpuls Ultra.

497732

497730

494427

497731

498120

497788 497772

498121

497712
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Strøm- og kombinasjonsapparater

C100M50 C100M50

PANTONE 2935 C PANTONE 2935 C

Black Black

Det japanske selskapet ITO ble grunnlagt i 1916 og har lang erfaring fra bransjen. Apparatene de leverer er i verdensklasse. Apparatene 
er kjent for å være robuste og av høy kvalitet. Flere av apparatene til ITO har også vunnet internasjonale priser for beste design. 

ITO elektroterapi og behandlende ultralyd

5ES-5200   ITO STRØMAPPARAT ES-5200, 2 kanaler
Et to-kanals komplett og brukervennlig strømapparat med valg av mange ulike strøm-
former. Vekselstrømmer: 2- og 4-polet interferens, ems, russian, tens, high voltage og 
microcurrent. Likestrømmer: galvanic, faradic, diadynamic og traebert. Oversiktlig og 
stor touchscreen i farger og fl erspråklig meny. En rekke forskjellige kliniske indikasjoner 
fi nnes i displayet, noe som gjør det enkelt å velge korrekt innstilling for behandling. 
120 forskjellige programmer kan lagres i menyen. Leveres komplett med kabler og 
elektroder. Kan kombineres med ITO Vacuumapparat SU-520. Størrelse: 35x27x15 cm 
(LxBxD). Vekt 2,3 kg.  

5EU-921   ITO COMBOAPPARAT EU-921, 2 kanaler strøm og ultralyd
En svært komplett og brukervennlig apparat som har både 2-kanals strøm og be-
handlende ultralyd. Vekselstrømmer: 2- og 4-polet interferens, ems, russian, tens, high 
voltage, og microcurrent. Likestrømmer: galvanic, faradic, diadynamic og traebert. 
Ultralydsdelen har 1 og 3 MHz i samme hode samt både pulserende og kontinuerlig 
ultralyd. Oversiktlig og stor touchscreen i farger og fl erspråklig meny. En rekke forskjel-
lige kliniske indikasjoner fi nnes i displayet, noe som gjør det enkelt å velge korrekt 
innstilling for behandling. 210 forskjellige programmer kan lagres i menyen. Leveres 
komplett med et ultralydhode på 11 cm2, kabler och elektroder. Kan kombineres med 
ITO Vacuumapparat SU-520. Størrelse: 35x27x15 cm (LxBxD). Vekt 3,5 kg.

5ES-320 TENS/TEMS ITO ES-320, 2-kanaler
Kombinert TENS/TEMS apparat med to kanaler som gir mulig-
het for å kombinere med ultralyd US-750 slik at man kombinerer 
strøm og ultralyd på en rimelig måte. Strømformer: Konstant lav og 
høyfrekvent stimulering, Burst, Surge (TEMS), Sweep og Random. 
Batteridrevet. Leveres komplett med kabler, elektroder og gelpads. 
Vekt: 120 gram uten batteri. Størrelse 6x12x4 cm (LxBxH).

5EV803  TENS EVERYWAY EV-803, digital 2-kanaler
Prisgunstig og brukervennlig TENS-apparat der alle innstillinger 
gjøres med enkle knappetrykk. Både høy og lav stimulering 
med tre ulike moduleringsalternativ. Frekvens 0,5-150Hz. Puls-
bredde 3-260 μsek. Leveres komplett med kabler, selv heftende 
elektroder, batteri og bæreveske. 

5N607 TEMS EVERYWAY N607, 2-kanaler
Enkel og god muskelstimulator. Frekvens 2-150Hz. Kontraks-
jonstid 1-30 sek, pause 1-45 sek. Pulsbredde 100-300 μsek. 
Leveres komplett med kabler, selvheftende elektroder, batteri 
og bæreveske. 

Tens og Tems apparater

5N6075EV8035ES-320

5ES-5200

5EU-921

5SU-520  VAKUUMAPPARAT ITO SU-520, 2-kanaler

Vakuumapparat med en god sugeevne. Gir et vedlikeholdsfritt 
vakuum da vann ikke trekker inn i apparatet. Pulsert, alternativt 
kontinuerlig vakuum. Leveres komplett med elektroder, slanger 
og svamper. Vekt: 8 kg. Størrelse 34x27x12cm (LxBxH). Pas-
ser til ITO ES-5200 og EU-921.

Vacuumapparat

5SU-520 
(Strømapparatet på 
bildet inngår ikke)
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5US-101L    ULTRALYD ITO US-101L, 1 MHz
5US-101L-1   TRANSPORTBAG 
5US-101L-2   APPARATSTATIV

Markedets minste ultralydapparat. Bærbar og veier kun 
200 gram. Enkel å stille inn, 5 programmer. Både pulsert og 
kontinuerlig ultralyd med automatisk kontaktkontroll. 1 MHZ. 
Vanntett og med lav BNR verdi. Krever strømforsyning, batteri 
fi nnes som tilbehør. Størrelse: 14x6x6cm (LxBxH). Portabel 
pakke til ultralydapparatet ITO US-101L. I pakken inngår batteri, 
batterilader, batteriholdebæreveske og kabel. Apparatstativ 
5US-101L-2: Stativ i plast for å legge ultralyden pent og sikkert 
på bordet.

5US-751   ITO ULTRALYD US-751, 1 och 3 MHz
5PR-751S ITO ULTRALYDHODE, small

Et behandlende ultralydapparat med nyeste design og tekno-
logi. Det har to alternative behandlingsfrekvenser, 1 og 3 MHz 
i samme hode. Apparatet har en stor og tydelig touchscreen i 
farger med en fl erspråklig meny. 42 forskjellige forprogrammer-
te programmer for ulike kliniske indikasjoner fi nnes i displayet, 
noe som gjør det enkelt å velge korrekt innstilling for behand-
ling. 6 forskjellige pulseringer samt kontinuerlig ultralyd. Auto-
matisk kontaktkontroll. Ergonomisk utfomet hode på 11 cm2 
inngår som standard. Et lite ultralydhode på 2 cm2 kan velges 
som ekstrautstyr. Svært lav BNR verdi på 2,4-3,0. To porter for 
prober. Størrelse 29x23x10 cm (LxBxH). Vekt 3 kg.

Behandlende ultralyd

5US-101L

5US-751

5ES-160 EL-AKUPUNKTURAPPARAT ITO ES-160,
                6-kanaler

El-akupunkturapparat av høy kvalitet med 6 kanaler som kan 
stimulere opp til 12 nåler samtidig. 8 ulike stimuleringsprogram, 
Konstant, Burst (lav frekvens), Surge (svakstrøm 4/6 sek), Fast-
Slow, Sweep, 3 stk random programmer.16 egne program kan 
lagres på apparatet. Følsom og eksakt akupunktursøker med 
mulighet for å stimulere, samt måle og behandle med DC (sk 
Ryodoraku). Batteridrevet 6v. Leveres komplett med kabler og 
søker. Vekt: 600 gram Størrelse: 24x17x4 cm (LxBxH).

El-akupunktur
5ES-160

5ES-130  EL-AKUPUNKTURAPPARAT ITO ES-130, 
                 3 kanaler

El-akupunkturapparat i høy kvalitet med 3 kanaler som kan 
stimulere opp til 6 nåler samtidig. De ulike kanaler kan regule-
res uavhengig av hverandre med justerbar frekvens. Egen Hi/
Low knapp for enkel regulering av høy/lav spenning. Frekvens 
L: 1-20 Hz. Frekvens M: 20-150 Hz. Frekvens H: 150-500 Hz. 
Batteridrevet med 9V batteri. Leveres komplett med kabler, etui 
og belteklemme.

 5ES-130

C100M50 C100M50

PANTONE 2935 C PANTONE 2935 C

Black Black
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Deep Oscillation®

497110 PHYSIOMED DEEP OSCILLATION® PERSONAL

Utrolig eff ektiv, skånsom og enkel i bruk. Gir raskere regene-
rasjon etter trening, traumatisk skade, skade fra overtrening og 
operasjoner. For muskelsmerter, strekkskader, infl ammasjoner, 
ødemer og sår. Er designet for individuell mobilt bruk. Batteri-
drevet, liten og handy design gir fl eksibelt bruk, både på klinik-
ken, ved behandling ute og i hjemmet. Lettfattelig display, og 
en-knapps navigering, garanterer veldig enkelt valg av program 
og god oversikt. Hva gjør Deep Oscillation? Den skaper et 
elektromagnetisk felt som kan beskrives som en pulset magnet. 
Magneten trekker og slipper i vevet. Har ingen termisk eff ekt 
(varmeutvikling) og skader heller ikke vevet. Skaper umiddel-
bart bedre forhold for transport av næringsstoff er, avfallsstoff er, 
blodgjennomstrømning og lymfedrenasje.

497098 PHYSIOMED KLEBEELEKTRODER, 4 pk

Klebeeklektroder spesielt beregnet til Deep Oscillation.
Med trykknapp-feste.

497110497110

497098

Se utfyllende informasjon om 
Deep Oscillation på www.fysiopartner.no!

Svamp
53500  SVAMPARK til vakuumelektroder

Svampark i størrelse 20x30cm. Tykkelse 1 cm. Man klipper 
selv til ønsket størrelse.

53500

340101  APPARATBORD, med skuff 

Rustfritt apparatbord med to hyller. En skuff  (34x37cm) i plast 
under øverste hylle. 4 hjul. Størrelse: 80x60x40cm (HxBxD)

Apparatbord

340101

879100  ELEKTRODER, rund, 3,2 cm, 4 stk/pk
879200  ELEKTRODER, rund, 5 cm, 4 stk/pk
879300  ELEKTRODER, rund, 7 cm, 4 stk/pk
895220  ELEKTRODER, 5x5 cm, 4 stk/pk
895240  ELEKTRODER, 5x9 cm, 4 stk/pk

Til stift 2 mm.

Selvklebende elektroder



Test / Analyse / Vekt
Oppfølging av helsen over tid krever forskjellig 
verktøy avhenging av utfordring. Vi tilbyr en rekke 
forskjellige verktøy for målinger av forskjellig 
art, bl.a kroppsanalyse, klinisk testing og 
oksygenopptak.

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no
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Tanita kroppsanalysemonitorer BIA
Kroppsanalysemonitorene fra TANITA, analyserer kroppsmassen ved å la små elektriske signaler passere gjennom kroppen via 
elektroder i hånd- og fotfl ater. Via bioelektrisk motstandsanalyse sendes svake strømmer gjennom kroppen for å beregne bl.a 
mengden muskelmasse, fettmasse, kroppens vanninnhold, benmasse, viceralfett og basal metabolsk forhold.
Tanita er verdens fremste produsent og global markedsleder innen avansert vektutstyr og kroppsanalysemonitorer. Med mer enn 
25 millioner solgte enheter i Japan alene, viser Tanita sin overlegenhet når det kommer til teknologi, produktsortiment, design og 
høye krav. Tanita er et japansk fi rma med fokus på presisjon og innovasjon. De har vært med på å sette gullstandard for dagens 
vektutstyr med BIA-teknologi på grunn av deres innovative produkter. Med støtte fra en mengde kliniske studier, uavhengige 
forskere og medisinske spesialister er Tanitas produkter høyt respektert for sin nøyaktighet, kvalitet og pålitelighet.

495890 TANITA MC 780 MA P - STASJONÆR

Denne kroppsanalysemonitoren er vår bestselger, og har en 
ekstra stor og brukervennlig LCD skjerm som viser resultatet 
på en god visuell måte. Selve kroppsanalysen tar under 20 
sekunder. Oversiktlig utskrift fra ekstern printer i A4-format 
(printer ikke inkludert). Displayet kan enkelt snus for avlesing 
andre vei eller tas av stativet ved behov. Innebygget SD-kort 
for lagring av data. Medisinsk godkjent med opptil 95-96 % 
nøyaktighet opp mot gullstandard (DEXA / UWW måling). 
NAWI CLASS III og MDD IIa sertifi sering garanterer jevne 
resulta ter. Engelsk GMON software. Max brukervekt 270 kg.

498117 TANITA MC 780 MA S - BÆRBAR    

Som vekten over, men displayet er løst og er uten søylen for 
enklere transport.

495207 TANITA MC 980 MA  

Flaggskipet til Tanita er rask, nøyaktig og brukervennlig. 
Et fantastisk verktøy for å følge kostholdsprogrammer og i 
forbindelse med PT-veiledning. MC 980 er meget enkel i bruk, 
har touch screen, og med 6 frekvenser i målingene er den 
mest nøyaktig av alle Tanita vektene. Denne toppmodellen 
har integrert Windows Software som gir brukerne valgmulig-
heten til å lagre alle tester og data lokalt. Dette gjør at det blir 
lett å følge sin egen utvikling, da vekten viser historikk fra alle 
tidligere målinger. MC 980 har også mulighet for oppdatering 
av Software via nett-tilkobling eller USB. MC980 kan kobles til 
en skriver, og printer ut en fl ott analyseoversikt til testperson-
en. Medisinsk godkjent med opptil 98 % nøyaktighet opp mot 
gullstandard (DEXA / UWW måling) NAWI CLASS III og MDD 
sertifi sert. Maks brukervekt 300kg.

497033 TANITA DC 430 P - STASJONÆR  
DC-430MA S TANITA DC 430 S - BÆRBAR  

Mobil eller stasjonær kroppsanalysemonitor som også viser 
viceralfett. Forskjellen er med eller uten bærestolpe til vekt-
monitoren. Medisinsk godkjent med opptil 92 % nøyaktighet 
opp mot gullstandard (DEXA måling). Denne monitoren er 
meget rask i målingene, er nøyaktig -og meget brukervennlig. 
Resultatet skrives automatisk ut fra en integrert printer. Vekten 
er kompatibel med GMON Software, som kan lagre målinger og 
vise utvikling på ekstern data, -og via vanlig printer, få de stilfulle 
fargeskjemaene. Har ikke segmentalmåling. NAWI CLASS III og 
MDD sertifi sert. Maks brukervekt 270kg.

Tanita BIA
Solidly-Build

498117

495890

495207

495207

495207
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Tanita BIA

Tanita - Boditrax kroppsanalyse ”kiosk”

497380 TANITA DC 360 P - STASJONÆR  
DC-360 S TANITA DC 360 S - BÆRBAR  

Mobil eller stasjonær kroppsanalysemonitor som også måler 
viceralfett. Forskjellen er med eller uten bærestolpe til vektmoni-
toren. Har opptil 92 % nøyaktighet. Denne er ikke gått igjennom 
nødvendige tester for å bli medisinsk godkjent. Den er laget 
med teknisk enklere komponenter og har ikke vært igjennom 
sikkerhetskontrollen. Det betyr at den kan ha større risiko for 
unøyaktighet og variable målinger. Den gir et bra og nøyaktig 
bilde av kroppssammensetning. Maks brukervekt: 270kg.

Boditrax  TANITA BODITRAX SYSTEM  
Avansert multifrekvent BIA teknologi fra Tanita ligger bak 
Boditrax systemet og gir mulighet for detaljert kroppsanalyse på få sekunder. Resultatene 
leses raskt av direkte på skjerm etter analysen, eller se analyseresultatene på PC eller 
mobil. Dette krever oppretting av bruker og innlogging evt. via treningssenter/klinikkens 
portal før veiing. Alle data fra tidligere veiinger lagres. Dette gir unike oppfølgingsmuligheter 
for oppfølging for vekt kontroll og/eller treningsresultater. Over 20 målinger kan skreddersys 
din klients mål og behov, og inkluderer bl.a kroppsfett, muskelmasse, vann-nivå, meta-
bolsk alder og viceralfett. Teknologien bak er den samme som i Tanita 780 MA som gir 
pålitelige resultater hver gang.

 DC-360 S

497380

God grafi sk fremstilling av analyse-
resultatene direkte på skjerm etter 
veiing eller på PC eller mobil.

boditrax
cloud

Avansert 
multifrekvent

Tanita BIA 
teknologi

Medlemer, PT og 
adminiatrasjon 
har tilgang til 

forskjellig data
Kontakt oss for utfyllende informasjon om 
Boditrax systemet og be om spesialbrosjyre.!
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Tilbehør til Tanita

482528 TANITA GMON SOFTWARE PRO  

Med GMON Health Monitor Software kan du lagre alle test-
resultater direkte fra din Tanita vekt til PC. Her kan du blant 
annet printe ut profesjonelle rapporter, analyser, statistikker og 
historikk. Det er også mulig å egendefi nere rapporter og lagre 
data til forskning. Kobles til PC med en RS-232C kabel. Kan 
brukes av følgende maskiner: MC 780 MA, DC 430 MA, DC 360, 
MC180, BC418, BC420 og SC330. I Pakken: 1 stk Software til 
PC, 1 stk RS-232C kabel og installasjonsguide.

495537 taNita�HØYDemÅleR�  

Sammenleggbar og portabel.

493438 PaPiR�til�fettPROSeNtmÅleR  

5 stk ruller pr pakke. 
Passer til DC 430, DC 360, BC 418, BC 420 og SC 330.

494365 PaPiR�til�mc�180,�NORSK  

Konsultasjonsark for MC 180. A4 med farger. 100 ark pr. pakke.

495537

482528

494365

Tanita personvekter

WB-150 P MA TANITA WB 150 P MA - STASJONÆR  

WB-150 S MA TANITA WB 150 S MA - BÆRBAR  

Denne vekten er kalibrert som en presisjonsvekt og kan benyt-
tes ved sertifi sering av vekter. Den kan benyttes til å innhente 
referansedata under medisinske undersøkelser, for eksempel 
periodiske kontroller, og kan bidra til å forebygge fedme.Målinger 
utføres raskt og enkelt. MDD godkjent. NAWI Class III. Stort LCD 
display. Kompatibel med GMON Software. Max brukervekt 270 
kg. Forskjellen på disse vektene er med eller uten bærestolpe.

WB-150 S MA

WB-380 P TANITA WB 380 P - STASJONÆR  

WB-380 S TANITA WB 380 S - BÆRBAR  

Dette er en personvekt med svært høy kapasitet, og har en max 
brukervekt på 300 kg. Den møter derfor behovet helseperso-
nell har med økende overvekt i befolkningen. Vekten har også 
innebygget BMI funksjon. Vektplatformen er lav (5,9 cm) og 
stabil, noe som gjør det enklere for eldre og svært overvektige å 
gå opp på vekten. Stort og oversiktlig LCD display. Kompatibel 
med GMON Software. Forskjellen på disse vektene er med eller 
uten bærestolpe.

WB-380 SWB-380 P

WB-150 P MA

493438
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Måleinstrumenter

91800� eaSYaNgle,�digital�goniometer

En nyutviklet og moderne vinkelmåler som erstatter både det 
tradisjonelle goniometeret og myriameter. Den er digital og 
måler raskt og nøyaktig. En stor fordel er at den kan håndteres 
med kun en hånd, noe som gjør at pasienten kan støttes og 
hjelpes med den andre. Linjaler med forskjellig lengde benyttes 
avhengig av hva som skal måles. De fem siste målingene lagres 
i displayet. Den kan benyttes til måling av alle kroppens ledd. 
Erstatter både den tradisjonelle goniometeret, inklinometer og 
myriameter. Linjaler19,5 og 28 cm. Lader med USB kontakt. 
Leveres i en praktisk oppbevaringsboks.

91808 ViNKelmÅl Brodin, 31 cm    

Av hard plast. 31 cm lang med to armer och gradeskive.

91811 ViNKelmÅl Brodin, 21 cm  

Av hard plast. 21 cm lang med to armer och gradeskive.

9121005 ViNKelmÅl, lommemodell  

Enkel liten lommemodell i myk plast. Lengde 17 cm.

91960� �RefleKSHammeR�BaBiNSKY� �

Refl ekshammer i rustfritt stål med rundt hode som kan festes på 
to ulike måter. Med sensibilitetspiss. Lengde 22 cm.

Refl ekshammer

91816� �SeNSiBilitetSmÅleR,�WaRteNBeR

Rissehjul for undersøkelse av sensibilitet ved nevrologisk 
nedsatt sensibilitet. Lengde 18 cm.

Sensibilitetsmåler

91807� mÅleBÅND�i�plast,�150�cm

Målebånd

906000� �VaS-SKala�av�plast

Visuell analog skala, VAS, er en skala for egen smerteopple-
velse. Fra 0 = ingen smerte, til 10 = verst tenkelig smerte. 

VAS-skala

Vinkelmåler/goniometer

91800

91808

91811

9121005

91960

91816

91807

906000
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92842 �Stemmegaffel 256 Hz

For testing av sensibilitet i overflaten og i dybden, og test av 
følsomhet for vibrasjoner. Frekens: 256 Hz. Lengde: 15 cm

Stemmegaffel

91821 MYRIAMETER m/vinkelmåler 21cm

Vinkelmåler / goniometer som brukes til måling av bevegelig-
het i nakken. Kan brukes på andre ledd i kroppen. Inneholder 
to bånd med borrelås, samt en skinne som kan hjelpe under 
målingen. Leveres med praktisk veske inklusiv en vinkelmåler  
på 21 cm. 

Bevegelighetsmåler nakke

91821

9120210  DYNAMOMETER MICROFET2, digital

microFET2 er et digitalt dynamometer for testing av styrke i ulike 
muskler. Et moderne alternativ til tidligere dynamometer. Apparatet 
har et ergonomisk design for hånden og en lav vekt som gjør den 
enkel å bruke. Den har et patentert system som gjør at måleren 
kan lese til og med små forandringer i kraft uansett hvilken retning 
kraften kommer fra. Den brukes verden over i ulike studier. Måler 
muskelstyrke mellom 0,4-136 kg. LCD-skjermen viser den maksi-
male oppnådde kraft i kg, samt varighet/tid i sekunder for testen. 
Tre ulike applikatorer inngår (rund, bøyd og finger). Muskeltest-
plansje inngår. Leveres med oppladbare batterier og lader, samt 
oppbevaringsboks. Vekt totalt: 2 kg. Vekt håndenhet: 0,4 kg. 

Måling av muskelstyrke

92842

9120210

91812  VIGORIMETER Martin

Inneholder tre gummiballer i forskjellige størrelser og et enkelt 
avlesbart manometer.

9120240� �HÅNDDYNamOmeteR�Baseline,�analog� �

Måler håndstyrke mellom 0-90 kg. Gir nøyaktige verdier og er 
svært brukervennlig. Grepet kan stilles i 5 ulike trinn. 

120605� �HÅNDDYNamOmeteR�Jamar,�digital� �

Jamar er origianlen og det mest brukte hånddynamometer i forsk-
jellige studier. Den måler den isometriske håndstyrken mellom 0-90 
kg. Måleverdien leses av på manometeret og vises i kilo eller pund. 
Den gir nøyaktige verdier og har god brukervennlighet. Grepet har 
5 forskjellige innstillinger. Batteridrevet med 2 stk AAA batterier. 
Leveres i praktisk oppbevaringseske 

Måling av håndstyrke

91812

9120240

120605
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2REE11�StOPPeKlOKKe,�digital

Stoppeklokke i god design som har de viktigste grunnfunksjo-
ner. Viser tid i 1/100 sek. Stoppfunksjon med mellomtider samt 
klokke, alarm og kalender.

Stoppeklokke

2REE11

27081 �meDiSaNa�BlODtRYKKSmÅleR�Sl�300�

SL 300 Connect er en helautomatisk blodtrykksmåler for 
overamen som måler både systolisk og diastolisk trykk samt 
puls. Stor og lett avlesbar LCD-skjerm som også viser dato og 
tid. Minnefunksjon på 500 målinger for 2 personer og integrert 
alarmfunksjon med snooze-funksjon. Bluetooth. Mansjett: me-
dium 22-42 cm. Oppbevaringsveske med oppladbare batterier 
og USB-kabel. Vekt: 0,34 kg. Størrelse: 11x6x3 cm (LxBxH)

Blodtrykksmåler

27081

91815B

FT1� �POlaR�PulSKlOKKe FT1

Basismodell med ekstra store tall. Funksjoner: klokke, puls i 
slag/min, snittpuls, treningssone med alarm, stoppeklokke og 
summering av treningsøkt. Kodet pulsbelte følger med.

91815B� �PulSBelte

Mykt plastbelte med stropp og senderenhet. Brukes til måling 
av puls mot pulsklokke, aktivitetsmonitor eller treningsapparat 
som er kompatibelt med pulsmålere. 

Pulsmåler

FT1

5BIOFEED PBu,�PReSSuRe�BiO�feeDBacK� 
��������������������StaBilizeR

PBU - Pressure Bio Feedback Stabilizer er et måleinstrument 
for funksjonen av stabiliseringsmuskulatur. Den fungerer som 
en pute som pumpes opp med luft. Målingene kommer i form 
av trykk mm/hg via et manometer. 

PBU - Stabilizer

5BIOFEED
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Testing av direkte oksygenopptak

494656  COSMED FITMATE PRO  

Fitmate brukes innen hjerte-lungetesting, for måling av oksygen-
opptak både i klinisk og i sportslig øyemed. Fitmate er et rimelig 
alternativ, har et brukervennlig system og er kompatible med 
fl ere Monark testsykler. Utviklet for treningssentre, fysioterapeu-
ter, idrettsmedisinere, personlig trenere, bedriftshelsetjenester, 
idrettslag og livsstilklinikker. Nøyaktig måling av VO2 max og 
submax. Måling av energiforbruk (RMR) i hvile. Innebygde vekt-
kontrollprogrammer. Fitnessevaluering. Kroppssammensetning. 
Klassifi sering av treningskapasitet og anaerob terskel. Leveres 
bl.a med VO2 maske til gjenbruk, str M, Headcap og Flowmeter 
ID 18 og ID 28. Størrelse 24 x 20 x 8 cm. Vekt 1.5 kg.

494667� �face�maSK,�aDult�Small
494666� �face�maSK,�aDult�meDium
494665� �face�maSK,�aDult�laRge� �

Gjenbrukbar og den beste løsningen for testing med maksimal 
brukerkomfort og alle treningsintensiteter. Laget av silikon-
gummi, ingen latex eller annet allergisk materiale. Garanterer 
maksimal forsegling og ingen luftlekkasjer. Den kan enkelt 
rengjøres og steriliseres. 

494681� �HeaD�caP�aDult�fOR�V2�maSK� �

Hodestroppen har enkel montering og demontering takket være 
de nye quick-release 5 stropp klipsene.

494672� O2�SeNSOR�RePlacemeNt�Kit� �

O2 sensor er viktig for å kunne hente ut data fra luft under 
testing. O2 sensoren er av type ”galvanic fuel cell”. Sensoren 
har en levetid på normalt 6-18 mnd. avhengig av bruk. Status på 
sensoren kan sjekkes i displayet på Fitmate.

494678� �VO2maX�flOWmeteR�W/SamPliNg�liNe��

Turbin som brukes til VO2 testing. Diameter på luftinntak er 
28 mm. Flowmeteren er av type ”bidirectional digital turbine” 
og kan tåle en luftmengde på 16 l/s eller 0-300 l/min. Turbin 
med ledninger festes direkte på VO2 masken.

494656

494681

494666

494672

494678
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RECK MOTOmed
Bevegelsestrening er med på å bekjempe 
konse kvens   ene av nevrologiske skader og 
inaktivitet. Daglig aktivitet og bevegelse er 
resepten. Med den unike RECK MOTOmed 
er det ingen begrensninger når det kommer til 
bevegelsestrening.
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497643 MUVI ARM- OG BENTRENER
Tren armer og ben samtidig. En mer moderne og elegant 
sykkel enn sin forgjenger viva 2. Det som skiller denne fra alle 
andre MOTOmed-modeller er at man kan trene armer og ben 
samtidig! Moderne og meget brukervennlig touch-skjerm, som 
er stor, oversiktlig og lett å håndtere. Passer for ungdom og 
voksne. Spesialtilpasset rullestolbrukere, kan også brukes fra 
vanlig stol. Inkludert leggskinner. Hastighet på motor: 0-60 
RPM. Pedalradius ben: 7 eller 12,5 cm. Brukerhøyde min: 150 
cm. Vekt: 51 kg. Størrelse: HxBxD: 124/135 x 60 x 83 cm. Max 
brukervekt: 135 kg.

495816 VIVA 2 BEN, sølv 
495815 VIVA 2 ARM/BEN, sølv

Verdens mest solgte MOTOmed-modell! Finnes i to modeller 
med bentrener eller arm- og bentrener. Arm og ben trenes 
hver for seg. Viva2 tilbyr profesjonell bevegelsestrening både i 
ditt hjem og/eller ved større institusjoner. Den gir kontinuerlige 
tilbakemeldinger på tid, distanse, symmetri under og etter 
trening, og bidrar til økt motivasjon og glede over treningen. 
Denne modellen tilbyr 18 forhåndsinnstilte programmer. Farge  
sølv. HxBxD: 100 x 60 x 56 cm. Vekt 32-41 kg. Fart på motor: 
0-60 rpm. Pedalradius ben: 7 eller 12,5 cm. Max brukervekt 
135 kg.

495813 VIVA 2 LIGHT BEN, blå 
495814 VIVA 2 LIGHT ARM/BEN, blå 
Som Viva 2 modellene over, men tilbyr kun standard program 
med manuell styring av treningen og ikke forhåndsinnstilte 
programmer. 

RECK MOTOmed gjør det mulig for personer med fysiske begrensninger å bevege seg regelmessig. Sykkelen har en hjelpemotor 
som gjør at den kan tilby ulike treningsmodus: Passiv bevegelse med motor – ben og armer beveges av motoren. Motor-assistert 
servosykling  – motoren hjelper til å fullføre bevegelsen for de med svært nedsatt kraft. Aktiv bevegelse – ben og armer beveges ved 
egen muskelkraft alene. Mål med  RECK MOTOmed er å gjenoppdage og ivareta muskelstyrke, redusere spasmer, øke bevegelse 
i ledd (øke ROM), øke blodsirkulasjon, bedre fordøyelses- og vannlatings problemer, styrke bentettheten, ivareta og bedre utholden-
het, ivareta og bedre koordinasjon.

I mer enn 30 år har RECK MOTOmed over hele verden påvirket den positive eff ekten av aktivitet og bevegelse for mange sykdom-
mer. Dette er grunnen for at vi kan fi nne denne sykkelen plassert over alt; private hjem, rehabiliterings institusjoner, sykehjem, 
fysikalske institutt, og sykehus. Blant målgruppene for RECK MOTOmed fi nner man: Multippel Sklerose, slagpasienter, para-, 
tetra- og quadriplegika, Cerebral Parese, Parkinson, generell alderdom, demente, Guillian Barre syndrom, samt andre nevrologiske 
lidelser som har ført til nedsatt bevegelse.

RECK MOTOmed – Bevegelse er resepten!

497643

495816

495813

495814

495815

497643
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RECK MOTOmed – Bevegelse er resepten!

495274 VIVA 2 PARKINSON BEN, sølv
Som Viva2 modellene over, men har en raskere tråkkfrekvens 
på opptil 90 RPM. Flere studier av amerikanske forskere viser 
funn som indikerer at raske/hurtige sykkelbevegelser reduserer 
typiske Parkinson-symptomer. 

493356 VIVA 2 GRACILE 12 STANDARD/BEN
494374 VIVA2 GRACILE 12 MED ARM/BEN 
Finnes i to modeller med bentrener eller arm- og bentrener. 
Arm og ben trenes hver for seg. Barnemodellene har de 
samme funksjoner som Viva2 modellene, med enkelte 
tilpasninger for barn og lave voksne: Mulighet for å justere 
høyde på både arm- og bentrener. Høyde for bruker: 90 - 140 
cm. Smalere modell med kun 12 cm mellom pedalene. Blå farge 
er standard. HxBxD: 94 x 48 x 52 cm. Vekt: 25 kg. Pedalradius 
ben: 3,5 eller 7 cm. Max brukervekt: 90 kg

495406 LETTO2 - SENGEMODELL BEN
For bevegelsesterapi i sengen. Pasienter som er sengeliggende 
kan også utnytte fordelen av MOTOmed bevegelsesterapi. 
MOTOmed Letto2 gir sikker og eff ektiv bevegelsesterapi for 
pasienter på sykehus, sykehjem, eldrehjem eller hjemme. Len-
gre perioder i sengen kan få alvorlige konsekvenser for helsen! 
Jevnlig bruk av MOTOmed letto2 med passiv / aktiv bevegelse 
kan spille en nøkkelrolle i pasientens behandling. Flere studier 
viser at bevegelsestrening for pasienter på intensivavdelinger 
eks. komatøse pasienter og pasienter under dialyse har svært 
god eff ekt. Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt vitenskaplige 
studier utgitt av Reck-Technik GmbH. Enkel å fl ytte inntil sengen, 
justere og sikre posisjonen. Foruten den spesielle leggsuppor-
ten som hindrer bena i å fl ytte på seg sidelengs eller at kneet blir 
overstrekt, tilbyr denne modellen mer ekstrautstyr for å kunne 
optimalisere treningen og tilpasningen inn mot pasienten. Dette 
gjør behandlingen enda mer trygg og behagelig.
Hev/senkbar i høyden. Hjul for enkel fl ytting og plassering. 
Sentralt hjulløftesystem. Hatighet på motor: 0-60 rpm. Vekt: 65 
kg. Tilgjengelig tilleggsutstyr: Forlenget arm for display, utvidbart 
chassis, TrainCare komfortable og justerbare leggstøtter med 
knebeskytter (par). Det fi nnes også tilgjengelig en Letto2 modell 
med både arm og ben trener. Ta kontakt for mer informasjon.

495406 (Bildet viser Letto med noe tilleggsutstyr)

494374

493356

495274

RECK MOTOmed – Bevegelse er resepten!

495274
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RECK MOTOmed tilleggsutstyr

493806 FIKSERINGSHANSKE 
494746 FIKSERINGSHANSKE BARN
En brukervennlig fikseringshanske, som enkelt festes via kraftige 
borrelåser. Et vanlig tilbehør for de med redusert gripeevne.
Selges pr.stk.

482866 Håndfiksering M/HåndMansjett
Ekstra fiksering av hender for de med sterke paralyser og ned-
satt gripefunksjon. Solide håndmansjetter med borrelås festet 
via en stålplate. Utstyrt med polstring. Standard håndtak: cross 
hand grip. Selges i par.

494414 tetra Håndtak 
Et alternativ for de som ønsker andre type håndtak enn stan-
dard-håndtakene. Et annerledes håndtak som fikserer uten 
ektra tilbehør, og som passer for de som ønsker et annet grep 
enn pronert håndstilling. Tilpasset spesielt for slagpasienter- og 
quadriplegikere. Selges i par.

482878 Hurtiglås fiksering av fot 
Forenkler selvstendige brukere i å feste bena selv ved enkelt 
å vippe på plass en holder dekket av skumgummi. Denne 
holderen låser føttene godt, slik at selv brukere med sterke 
spasmer kan anvende denne. Ved å vippe på en spak festes/
fjernes holderen enkelt og raskt. Selges i par.

492841 LEGGSKINNER M/STØTTE
Hjelper å fiksere ben og legg under bentrening. Justerbare 
leggskinner (9-16cm) med polstring i leggskål. Enkel å feste 
på fotholder. Standard tilbehør til Viva2, Parkinson og Gracile. 
Farge: sølv. Selges i par.

495378 RULLESTOL-STABILISATOR 
Støtter og holder rullestolen på plass under bruk av MOTOmed.

495137 justerbare ben for letto 
Speielt laget for å forenkle plassering av Letto2 inntil seng eller 
stol ved å justere vinkelen på føttene. Justeringen styres enkelt 
via en spak. Kan ikke etter monteres.

495103 FORLENGET ARM - DISPLAY FOR LETTO 
Forleng displayet med en ekstra arm slik at brukeren selv kan nå 
og styre sykkelen! Kan ikke ettermonteres.

 
En helt ny modellserie lanseres medio 2018 – MOTOmed loop. Disse modellene vil på lik 
linje med Viva2 leveres med bentrener eller arm- og bentrener med trening hver for seg.  
Modellene kommer i en modell for voksne og en for barn. Det blir et nytt display og høyde-
justering for både arm og ben. Enkel veksling mellom trening av arm og ben ved kun å trykke 
på en knapp.

RECK MOTOmed – loop

493806 - 494746

494414

492841

495137

482878

495378

482866

495103
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MTT og styrkepparater
Trening har blitt en stadig større og viktigere del av rehabilitering, 
velvære og for folkehelsen. Vårt sortiment omfatter produkter for både 
medisinsk treningsterapi, rehablilitering og trening. Vi leverer totale 
løsninger med produkter av høy kvalitet både til klinikker med egne 
treningsrom, til bedrifter og komplette treningssentere.



39MTT og styrkeapparater

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

M
TT

 o
g 

st
yr

ke
ap

pa
ra

te
r

Medisinsk treningsterapi MTT er aktiv rehabilitering basert på mange års klinisk erfaring og forskning. Treningen utføres gjennom 
generelle og lokale øvelser og passer for pasienter med kronisk smerte og for spesielle smerteforhold. Ved riktig dosering av tre-
ningsmengden, kan pasienten oppleve gradvis forbedring ved riktig trening. MTT fokuserer også på å normalisere muskelbalanse, 
koordinasjon og motorikk, samt å øke toleranse for stress ved å utøve både utholdenhet og styrke. Fysiopartner tilbyr produkter fra 
verdensledende produsenter av MTT-utstyr.

19100-14  PULLEY LOJER, 14 kg, med deksel

Stille og stabil konstruksjon med forkrommet rør og siling mellom 
hver vektplate. Stabil konstruksjon designet for veggmontering. 
Vektpakke 14 kg fordelt på 2x0,5 kg og 13x1 kg. 3 løse 0,25 kg 
vekter er inkludert som standard, noe som gjør at lasten kan 
reguleres i trinn på 0,25 kg. Tau medfølger. Høyde 230 cm.

19100-20  PULLEY LOJER, 20 kg, med deksel

Som over med vektpakke på 20 kg. Fordelt på 2x0,5 kg, 19x1 kg, 
og 3 stk. løse 0,25 kg’s vekter.

19200-50  SPEEDPULLEY LOJER, 50 kg, med deksel

Funksjonelt trekkapparat som muliggjør høyhastighetstrening. 
Apparatet har dobbel trekk, noe som betyr at du kan trene ett eller 
to håndtak samtidig eller separat. Bra både for koordinering og 
stabiliseringstrening. Hastigheten er nedskalert 6 ganger. 50 kg 
vektpakke fordelt på 20x2,5 kg. Minimum vekt 0,42 kg per hånd-
tak. 2 stk trekkhåndtak følger med. Høyde 230 cm.

19200-80  SPEEDPULLEY LOJER, 80 kg, med deksel

Som over, men med 80 kg´s vektpakke fordelt på 16x5 kg. 
Laveste vekt er 0,83 kg per håndtak.

19200-100  SPEEDPULLEY LOJER, 100 kg, med deksel

Som over, men med 100 kg´s vektpakke fordelt på 20x5 kg. 
Laveste vekt 0,83 kg per håndtak.

19200M    MOBIL SPEEDPULLEY LOJER, 50 kg mobil

Et mobilt Speed-Pulley apparat forkortet til 170 cm (inkludert stati-
vet 190 cm). Enkel å fl ytte med 4 sentralt låsbare hjul. Stabil på 4 
ben i forbindelse med trening. Vektmagasindeksel som standard.

VH80831  STØTTEHÅNDTAK, med trinse til 
                  Lojer trekkapparat

VH8083   STØTTEHÅNDTAK, til Lojer trekkapparat

Medisinsk treningsutstyr

Trekkapparat Lojer

19100-14

19200-50

19200-100

19200M

VH8083

På www.youtube.com fi nnes det 
fl ere interssante fi lmer om medisinsk 
treningsterapi! Søk på Lojer Medical 
Training Therapy.

!
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R282H834  HÅNDTAK, til trekkapparat
Inkludert ved kjøp av trekkapparat.

13107   TRICEPSSTANG, rett 
Lettvektsnmodell på 0,5 kg tilpasset for MTT-trening.  
Lengde 36 cm.

210050  FUNKSJONSVANTE
Universalstørrelse med borrelåsfeste som passer til både høyre 
og venstre hånd.

Tilbehør trekkapparater

R282H834

13107

210050

402034  HODESLYNGE

402020  SLYNGA ANKEL, vattert, 25–41x8 cm
402021 SLYNGA  LÅR/SKULDER, vattert, 55–68x8 cm

402029  LÆRSLYNGE HÅNDLEDD, 19–35x5 cm
402030  LÆRSLYNGE ANKEL, 40–56x5 cm
402032  LÆRSLYNGE MIDJE, 115–130x8 cm

402033  LÆRSLYNGE MAXI, for ankel
Med polstret innside, 80x8 cm.

402025  ROTASJONSSLYNGE, polstret

Slynger til trekkapparat

402034

402025

402029-402032 402033

Mobiliseringshjelpemiddel
8010  DROPPLATE EKSTREMITETER, bærbar
8040  DROPPLATE LUMbO-PELVIC, bærbar

Velkjente portable dropplater med glatt overflate, utviklet av dr. Thuli. 
Ekstremitetplaten har et rett dropp med justerbar spenning og passer 
utmerket for justering av skulder, armhuler, knær, ankler og føtter. 
Dropphøyde 8,4 mm. Størrelse 20x15x6 cm (LxBxH). Laget av rød eik 
med sort trekk på puten. 
Lumbo-pelvic platen passer godt for justering av bekken, korsrygg 
og bryst, men også hofte, skulder  og krageben. Den har et raskt og 
rett dropp med spaker på begge sider og skrue på den ene siden for 
justering av spenningen. Dropphøyde 14 mm. Størrelse: 31x51x9 cm 
(LxBxH). Laget av solid plast og har sort trekk på puten.

31949  MObILISERINGSKILE  Kaltenborn
31959  MObILISERINGSKILE XL  Kaltenborn

Harde mobiliseringskiler av gummi med renne. Den minste har mål 
16x9x5 cm og XL-modellen 20x11x7 cm (LxBxH).

31949

31959

8010

8040

 402020             402021
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VD6800  VERTIKALT TREKKHÅNDTAK, Lojer
Inkludert ved kjøp av vertikalt trekkapparat.

402024  ROHÅNDTAK

Rohåndtak i tilpasset størrelse for MTT-trening med lav vekt 
(830 gram).

494949 TKO TRICEPS REP
Slitesterkt polypropylene, kraftig festeanordning og solide 
endestykker i gummi. 60cm.

494950 TKO TRICEPS STANG ROTERENDE
Høypolert krom og polyeruthane grep. Roterende koblingsfeste.

Nedtrekkapparater tilbehør

402024

VD6800

19300-50  NEDTREKKAPPARAT LOJER, 
                  50 kg med deksel

Vektpakke på 50 kg fordelt på 10x5 kg. Vaierens lengde er 
regulert av en skyve- / skytemodus. Vertikal trekkhåndtak er 
inkludert som standard. Trinse for roing/bentrekk inkludert. For 
veggmontering. Justerbar øvre del mellom 228-298 cm.

19300-80  NEDTREKKAPPARAT LOJER, 
                  80 kg med deksel

Som over, men med 80 kg vektpakke fordelt på 16x5 kg.

19300-100  NEDTREKKAPPARAT LOJER, 
                   100 kg med deksel

Som over, men med 100 kg vektpakke fordelt på 20x5 kg.

Nedtrekkapparater Lojer

19300-50

494949

494950
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16100  3-DELT bENK LOJER

Setet kan løftes til 90 grader og kan justeres i høyde. Den fremre 
sitteplaten kan være vinklet. Fast sitteplate bak. Enkel å fl ytte. 
Hjul og vinkelmåler er inkludert som standard. Farge svart. 
Størrelse: 100x32x48 cm (LxBxH). Maks belastning 160 kg.

KT8163  SKULDERROTASJON LOJER

For trening av skulderrotasjon inn- og utover med armstøtte. 
Monteres på Lojer 3-delt benk. Innstillinger for høyde og lengde.

16111  VINKELbENK LOJER

Benk med mange muligheter takket være de vinkeljusterbare 
overfl atene og den stabile konstruksjonen. Den fremre puten 
kan vinkles mellom -90 ° til + 30 ° og har et langt pustehull. 
Bakre pute kan vinkles mellom -35 ° til + 27 °. Trinnløs høyde-
justerbar fi kseringspute. Vinkelmåler og hjul er inkludert som 
standard. Farge svart. Vekt 40 kg. Størrelse: 161x42x80 cm 
(LxBxH). Maks belastning 130 kg.

Annet MTT utstyr Lojer

16111

16100,  KT8163

2190849    LEG PRESS SITTENDE STEENS
2190849-D   LEG PRESS SITTENDE STEENS, 

med vektmagasindeksel

Trening av ben, kne og hofter uten at ryggen blir belastet. 
Føttene sstår i ro og kroppen beveger seg, noe som gir en 
funksjonell bevegelse. Ett ben kan trenes om gangen. Det er 
også mulig å trene på tå hev. Også egnet for eldre takket være 
lavt innsteg, og man kan trene fra den nedre platen. Håndtakene 
over fotplaten er inkludert som standard. Størrelse: 185x85x186 
cm (LxBxH). Belastning 200 kg i 10 kg trinn. Vekt 160 kg. Maks 
brukervekt 160 kg. Enkel montering kreves.

2190830   DIPS/PULL DOWN STEENS   

Et kombinasjonsapparat med både dips og pulldown håndtak. 
Økonomisk fordelaktig og sparer plass. Trening for armer, bryst, 
skuldre og øvre rygg. Høydejusterbar stol som også kan foldes. 
Håndtak med fl ere forskjellige grepalternativer. Vektpakke på 
80 kg i 5 kg trinn. Dimensjoner: 90x90x170 cm (LxBxH). Maks 
brukervekt 165 kg.

Treningsutstyr Steens

2190830

2190849-D

M
TT

 o
g 

st
yr

ke
ap

pa
ra

te
r



43MTT og styrkeapparater

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Speil

2392010

2392010 GANGFOTSPEIL PÅ HJUL
Vinkeljusterbart gangfotspeil, lett å fl ytte på takket være 4 hjul. 
Høykvalitets speilglass. På baksiden av speilet er det en white-
board. Størrelse på speilet: 46 x 149 cm (BxH). 
Størrelse totalt: 51 x 62 x 176 cm (LxBxH). Enkel montering.

28003  GANGbANE, 3 meter
28004  GANGbANE, 4 meter
28005  GANGbANE, 5 meter

Hev- og senkbar mellom 70-95 cm. Bredden justeres ved paral-
lell forskyvning av stengene. Laget av stål og barene er lakkert 
i grått. Fotplater har skråkanter og store støttefl ater. Stabil kon-
struksjon. På 5 meter baren er det en ekstra bunnplate i midten 
av gåbaren. Bredde bunnplate: 90 cm. Maks bredde mellom 
stengene: 60 cm. Maks belastning over bunnplater 190 kg. Maks 
belastning over stengene 120 kg (4 m) og 140 kg (3 og 5 m).

180764  GANGbANE bARN, 3 meter

Manuell gangbane spesielt tilpasset for barn. Lengde 3 meter.  
Høyderegulerbar mellom 40-60 cm.

Vi kan i tillegg tilby gangbaner som leveres med hydraulisk høyde-
justering med gassfjær.

Gangbaner

27405  RIbbEVEGG, i tre

Tradisjonell ribbevegg produsert i Finland. Sidene er furu og 
ribbene er bjørk. Består av 11 ribber, hvor de to øverste står 
litt ut. Høyde 230 cm, bredde 80 cm. For veggmontering. 
Leveres umontert.

2180400-10 RIbbEVEGG, i metall
2180400-20 OVERHENGENDE RIbbER, i metall
Forkormmet ribbevegg med plastdekte ribber. Høyde 215 cm, 
bredde 66 cm. 10 ribber. Leveres ferdig montert. For vegg-
montering.
Overhengende ribber har 20 cm høyde og har 2 ribber. Monteres 
på ribbeveggen før montering på vegg.

Ribbevegger

27405

2180400-10, -20 M
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Nautilus – den første styrkeleverandøren. Nautilus er oppfi nneren av den moderne styrkekategorien og har over 40 års erfaring som 
leverandør av styrkeapparater. Serien har videreutviklet seg siden starten. Nautilus arbeider hardt for å fi nne det mest naturlige 
bevegelsesmønsteret slik at styrketreningen blir mest mulig eff ektiv. Vi ville ikke hatt det annerledes, det burde ikke du heller. 

Meget enkelt vektvalg ved kun å skyve på en bryter i det intuitive Lock N Load-
systemet. Universelt fargekodede brytere låser og frigjør vekten via en intern pin, 
noe som gir en sikrere, mer holdbar og vedlikeholdsfri drift. Lock N Load forhindrer 
unødvendig vedlikehold og «hodepine» siden det ikke er noen pinner å miste eller 
erstatte.

Toppserien til Nautilus heter Inspiration Strength og er produsert i USA. Inspiration egner seg til tungt bruk og passer utmerket til 
blant annet treningssentere. Inspiration er designet med moderne estetikk, og gir et godt førsteinntrykk. Hver maskin følger den 
naturlige menneskelige bevegelse. Brukere vil sette pris på de mange brukervennlige og lett tilgjengelige egenskapene som omplas-
sering, tilpasset setejustering, pre-stretch og rekkevidde av bevegelseskontroller designet for å forbedre hver brukers opplevelse. In-
spiration serien har de tyngste vektmagasiner av alle Nautilus produkter. Lock n Load systemet er selvfølgelig integrert i alle Nautilus 
styrke produkter.

Styrkeapparater fra CORE Health & Fitness

Lock N Load®

Inspiration® Strength
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Strength inneholder nye funksjoner som gir en konkurranse- 
dyktig og variert styrkeserie. Passer til mindre treningssentere. 
Mindre vektmagasin og rammer gjør serien mer kompakt. 
Utformingen og brukerfunksjonene har gjort serien til et solid, 
konkurransedyktig produkt. Serien har alle de unike individuelle 
designfunksjonene som kundene ønsker, gir ideell oppvarming, 
startassistanse, utvalg av bevegelsesvalg, graderte og standard 
tungsvektøvelser. Impact Lock n Load systemet er selvfølgelig 
integrert i alle Nautilus styrke produkter.

Instinct serien gir både enkelt- og dobbelt-
funksjonenheter for å imøtekomme behovene 
til ethvert rom eller anlegg. Instinct gir deg mye 
utstyr på minimal plass og er spesielt godt egnet 
til rehabilitering. Vektmagasinet og størrelsen på 
selve apparatene er de minste i Nautilus serien. 
Når det kommer til å gjennomføre en komplett 
treningsøkt, er denne serien alt som skal til. En-
ten du er en erfaren idrettsutøver eller nybegyn-
ner, vil alle ha muligheten til å få en rask, enkel 
og komplett trening. Hver modul tar imot brukere 
på  alle nivåer med raske og enkle justeringer 
for eff ektive treningsøkter. Perfekt egnet til å 
være en grunnleggende styrkelinje. Lock n Load 
systemet er selvfølgelig integrert i alle Nautilus 
styrke produkter.

Impact® Strength

Instinct® Strength
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Med et design inspirert av menneskets naturlige bevegelser, er 
HumanSport en helt unik og menneskelig måte å trene på. Hu-
manSport er enkelt, intuitivt og naturlig at det føles som om det 
var skreddersydd for hver bruker. Seks dual-funksjoner, kabelba-
serte maskiner fungerer som tolv treningsstasjoner ved å benytte 
dobbelvektstabler for å gi et bredt spekter av total kroppstrening. 
Satt opp med en rekke inkluderte programmer gjør HumanSport 
til et godt supplement til ethvert treningsanlegg.

Nautilus Leverage er en enestående Plate Loa-
ded-opplevelse med funksjoner som utmerker 
seg. Leverage er utstyrt med rifl et grep i rustfritt 
stål, assisterte setejusteringer og brukerdefi nerte 
forhåndsinnstillinger. Leverage skaper en unik 
løfteprofi l for hver bevegelse som maksimerer 
mekanikken til menneskekroppen. Har et slankt 
utseende og integrert lagring av vekter.

Human Sport™

Leverage™ - Plate loaded

stål, assisterte setejusteringer og brukerdefi nerte 
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Kontakt vår salgsavdeling og be om 
spesialbrosjyre, eller se utfyllende 
informasjon på www.corehandf.com

!

Benker som er designet med utgangspunkt fra tidlige olym-
piske leker som kan tilpasses med eller uten vektlagring til 
våre forlengelsesbenker. Baren er hevet for både estetikk 
og god funksjonalitet. Våre benker og stativer knyttes søm-
løst med våre andre produkter, slik at du vil legge merke 
til seriens utseende når du plasserer dine vekter langs 
våre Inspiration Strength, Impact Strength, HumanSport, 
Leverage, Multi-Stations og Plate Loaded linjer. Våre benker 
og stativer er solide og mer enn hva du forventer av slike 
apparater.

Benker og Racks
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Stor variasjon på liten plass. Noen ganger har du plass til mye 
utstyr og noen ganger har du det ikke. Det er nettopp derfor 
Multi-Stations kan være et godt alternativ når du fortsatt ser etter 
den totale treningsopplevelsen på lite areal. Hver av våre multi-
stasjoner tar så liten plass som mulig, samtidig som de mest 
essensielle og viktige elementer kombineres fra våre styrkelinjer. 
Legg til funksjoner som svingbare remskiver på Lat Pull Down, 
Low Row og Triceps Trykk og fullt justerbare remskiver på Cable 
Cross Over System, og du har en økonomisk, plassbesparende 
utstyrsløsning.

Multi-Stations

Pavigym

Pavigym er den ledende innovatøren innen gulvbelegg og interaktive løsninger for treningsindustrien verden over. Pavigym er kjent for 
sine kvalitetsgulv og sitt utvalg av unike PRAMA interaktive installasjoner, som har skapt fantastiske treningsopplevelser for alle typer 
mennesker. 

Ved å kombinere tradisjonell produksjon og banebrytende teknologi har Pavigym vært fremst innen innovasjon og utvikling gjennom 
hele sin 50 år lange historie. Pavigym er fortsatt den eneste gulvprodusenten som utelukkende fokuserer på treningsindustrien og har 
i løpet av det siste tiåret utstyrt over 20 000 treningssentre med gulvbelegg og interaktive treningsløsninger. Slik har Pavigym påvirket 
treningsopplevelsen til millioner av medlemmer på treningssentre verden over.  

Vi er svært opptatt av at kundene våre velger riktig gulvbelegg til de ulike områdene av senteret, samtidig som designet stemmer 
med uttrykket til det enkelte varemerket. Først og fremst er det viktig å velge passende gulvbelegg i de mest tekniske områdene, og 
her har vi spesielt stor erfaring. Vi bruker rågummi for å sikre høyest kvalitet. Ved hjelp av vår ekspertise og vårt store utvalg av ulike 
gulvtyper kan vi samarbeide med deg om å skape enestående, atskilte områder, eller gi anbefalinger når det gjelder lydisolering, 
støtdemping, slitemotstand og sklisikre områder. Alle våre gulvløsninger er laget i Europa og oppfyller EU-sertifi sering for brannsikker-
het og VOC (giftighet).
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Tilbehør styrkeapparater

495533  ELEIKO OLYMPISK TRENINGSSTANG 20 KG

”The worlds most famous bar” i beste Eleiko kvalitet. Samtlige 
stenger blir mekanisk testet med 1500 kg belastning.

495283  PRECOR OLYMPISK TRENINGSSTANG 20 KG 

Olympisk vektstang i god kvalitet. 220 cm.

494948  TKO OLYMPIC STANG CURL 145 CM

31mm grep, veier 10 kg. Produsert i høypolert krom. Patentert 
TriGrip® for bedre og mer stabilt grep.

497436 TKO HEX bAR 25 KG

Flott alternativ til å kjøre markløft med vanlig olympisk stang.

495227 TKO OLYMPIC FJÆRLÅS 50 MM, PAR 

494952 TKO NEDTREKKSSTANG 120 CM 
494950 TKO TRICEPS STANG ROTERENDE 
494954 TKO NEDTREKKSSTANG PARALLELL 75 CM
495658 TKO 28” CURL bAR (71 CM)
495521 TKO TRICEPS FULL EXTENSION bAR
495260 TKO SINGEL HANDLE FOR CAbLE CROSS
494951 TKO ROHÅNDTAK 
494953 TKO ROHÅNDTAK bREDT 
495649 TKO MULTI PURPOSE ”V” bAR
Høypolert krom og polyeruthane grep. Roterende koblingsfeste.

494949 TKO TRICEPS REP

Slitesterkt polypropylene, kraftig festeanordning og solide 
endestykker i gummi. 60cm.

495818 PURMOTION™ SQUAT PAD

For polstring av vektstenger.

497469-497473 TKO bUMPER PLATE bLACK 

Laget av solid gummi og hullet er foret med stål for økt slitestyr-
ke.Alle kg har samme standard diameter. 5, 10, 15, 20 og 25 kg.

494910-494916 TKO VEKTSKIVER RUbbER 50 MM

Solid stål trukket med slitesterk non-marking gummi med grep. 
Finnes i disse vektene: 1,25, 2,5, 5, 10, 15, 20 og 25 kg.

497474 TKO bUMPER PLATE RACK
495295 TKO OLYMPIC PLATE TREE W/bAR HOLDER 

495533 495283

494948

494950

494954

494952

494950

495658

497436

495521495521

494949
494953494953 495649495649

495260495260
494951

495818

495227

497469-497473

495295497474

494910-494916

495295

494910-494916
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FTS100-4 PURMOTION™ FTS100
FTS100-5 PURMOTION™ FTS100 

Disse modulene passer godt på  fysikalske institutter, trenings-
sentere og treningsrom med mindre plass. Modulene kan byg-
ges på slik at plassen utnyttes maksimalt. Noe av tilbehøret er 
spesielt tilpasset FTS100 modulene. Finnes i størrelsene 4x4 fot 
(122x122 cm) og 4x5 fot (122x152 cm). Bruksarealet rundt bør 
minimim være ca 2 meter.

495254  PURMOTION™ FTS200

Denne modulen med alt tilbehør passer perfekt for gruppetimer 
med opp til 20 personer. Perfekt for gym, MMA/kampsport 
treningssentre, PT sentre, fysikalsk rehabilitering, profesjonelle 
idrettslag, universiteter, skoler, osv. Dimensjoner: Lengde 3 m. 
Bredde 2 m. Høyde 2,85 m (kan tilpasses). Anbefalt bruksareal 
fra ca 7x7 m til ca 9x12 m, avhengig av tilleggsutstyr. 
Egnet tilbehør til en modul: 2 stk AirFit Trainer Pro, 2 par Basic 
håndgrep, 1 stk Core 12” bar band pakke, 1 stk 36” bar band 
pakke, 2 stk Renegade Pro, 2 stk 10m tau, 1 stk 15 m tau, 1 stk 
Vector Trax, 1 stk Cyclone 100, 1 stk Brazilian rope system, 1 stk 
Free Pull-Up system, 4 stk Prusic loop, 1 stk War Hammer Pro. 

Med FTS200™ eller FTS100™ som base, og med utvalgt tilleggsutstyr, er det mulig å utføre en mengde øvelser i et dedikert område. 
FTS100™ kan bygges med forskjellige moduler til ulike varianter for senter og klinikk med begrenset plass eller utfordrende planløs-
ninger. PurMotion™ passer perfekt for gruppetimer eller sammen med fysioterapeut. PurMotion har unike og patenterte løsninger 
hvor det er lagt vekt på kroppens funksjonalitet og gleden ved å trene i et variert, men også ekstremt funksjonelt miljø.

PurMotion - funksjonell trening

TM

FTS 200 (tilbehøret i pakken 
avviker fra bildet)

PurMotion modulene brukes med en 
rekke tilbehør. Se www.fysiopartner.no 
for hele utvalget.

!

FTS 100 med to moduler  
(tilbehøret i pakken avviker fra bildet)

M
TT

 o
g 

st
yr

ke
ap

pa
ra

te
r



51MTT og styrkeapparater

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

PurMotion - tilbehør

495243  PURMOTION AIR FIT TRAINER PRO 
495250  PURMOTION bATTLE ROPE 10m, Ø 38 mm
495248  PURMOTION CORE 36 bAR bAND PACKAGE 
495409  PURMOTION RENEGADE PRO
495819  PURMOTION WISHbONE ATTACHMENT

495743  PURMOTION RENEGADE STAND™ MED HJUL

Se utfyllende informasjon og fl ere produkter på 
www.fysiopartner.no

IVO Trainer

22450 IVO TRAINER

Ivo Trainer er et trekkapparat som gir en helt ny dimensjon i 
trening og kan benyttes av alle, fra eliteidrettsutøvere til rehabili-
tering og nevrologi. Kan med fordel brukes til koordinasjons- og 
hastighetstrening både rett frem og sideveis. Ivo Trainer bygger 
på et patentert bremsesystem som gir en kontinuerlig og juster-
bar motstand som stilles trinnløst via et justeringshjul. Apparatet 
kan festes på vegg eller på et frittstående stativ som selges 
som tilbehør. Stativet gir en fl eksibilitet i hvor den brukes, inne 
eller ute. Lengden på kabelen er hele 22 meter, noe som gjør 
treningen svært allsidig og gir mulighet for å trene sideveis i 180 
graders vinkel. Midjebelte og veggfeste følger med.

22451 IVO TRAINER STATIV

I stedet for veggmontering kan man benytte et stativ til Ivo 
Trainer. Den har utfellbare ben sideveis for god stabilitet. Den 
skal belastes med 60 kilo vekter for tyngde. To hjul gjør den 
enkel å fl ytte.

22450

22451
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Kondisjon og bevegelse
Kondisjon og mobilitetstrening er svært viktig for kroppens 
funksjoner og velvære. Det gir økt hjertekapasitet, økt 
blodsirkulasjon, bedre konsentrasjonsevne og en rekke andre 
fordeler. Vi presenterer her produkter med alt fra hjelpemidler og 
rehabilitering, til kondisjonsapparater og testsykler egnet for både 
klinikk og treningssenter.
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24511  NORDIC INDOOR WALKER, Heavy Duty

Et godt likt konsept for arm- og bentrening som gir eff ektiv 
kondisjonstrening for hele kroppen i et lite og kompakt apparat. 
Den er ”multifunksjonell” og kan benyttes separat for kondisjon/
oppvarming, i gruppetimer ((Indoor Walking) eller i kombinasjon 
med spinning (Duathlon). Justerbare armer og armstøtter. Enkel 
innstilling for motstand i en justeringsskrue, ingen display. Trans-
porthjul. Standardfarge antracit/mørkgrå. Mål: 100x50 cm (LxB). 
Maks brukervekt: 200 kg. Lettere montering kreves.

Nordic Indoor Walker

TRM117

Concept2 romaskiner

Concept2s romaskiner er førstevalget for folk i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer. Mer enn 40 år med innovasjon har gjort 
disse romaskinene til bestselgere verden over. Concept2 Indoor Rower D har lenge vært anerkjent som verdens beste romaskin.

482154 ROAPPARAT CONCEPT2 MODEL D, GRÅ
Modell D har den nye PM5, Performance Monitor 5, hvor måling 
og registrering av puls er en integrert funksjon. Medfølgende 
utstyr: Garmin pulsbelte, ett Concept2 loggkort, Concept2 
kjedeolje, oppladbart batteri til monitor. Finnes også i sort.
Plassbruk ferdigmontert: 241 cm x 61 cm.
Plassbruk sammenslått: 64 cm x 84 cm x 135 cm.
Vekt: 26 kg. Sittehøyde: 36 cm. Maks brukervekt: 227 kg.

494925  ROAPPARAT CONCEPT2 MODEL E, GRÅ

Inkluderer alle egenskapene til Model D og legger til sittehøyde 
og robusthet. Lengre monitorarm som gjør computeren enk-
lere å betjene. Høyere ramme og bedre stabilitet. Medfølgende 
utstyr: Garmin pulsbelte, ett Concept2 loggkort, Concept2 
kjedeolje, oppladbart batteri til monitor. Også tilgjengelig i sort.
Plassbruk ferdigmontert: 241 cm x 61 cm. Finnes også i sort.
Plassbruk sammenslått: 64 cm x 84 cm x 135 cm.
Vekt: 29 kg. Sittehøyde: 51 cm. Maks brukervekt: 227 kg.

Model E

Model D

TRM117  MEDICAL TREDEMØLLE 

Monarks nye tredemølle er designet og tilpasset trening for 
medisinsk rehabilitering. Den lave innstegshøyden på kun 17 cm 
gjør det enkelt å gå av og på. Det er langsgående håndtak med 
en forlenging, som gjør det enkelt å få godt tak hvis man skal 
reise seg fra en rullestol. Ekstra lav startshastighet på 0,1 km/t 
er en viktig fordel for rehabiliteringspasienter, med en hastig-
het opp til 20 km/t er den også godt egnet til trening. Helning: 
0-19,7 grader. Monark Novo display viser tid, hastighet, distanse, 
helning (helning) samt puls. display kan kobles til en ekstern en-
het via USB eller RS232. Nødstopp, sikkerhetsline med klips og 
transporthjul fremme er standard. Pulsbelte er tilbehør. Størrelse 
løpebånd 158x52 cm. Maks brukervekt 250 kg.

Monark tredemølle

TRM117
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2827E

Monark

Monark har over 90 års erfaring med utvikling og produksjon av sykler i Sverige. En tradisjon som har gitt kunnskap, erfaring 
og en god følelse for produkt og kvalitet. Monark er i dag verdensledende på test- og treningssykler.

2871E  MONARK COMPACT REHAB 871E

Enkel arm- og bensykkel, som er lett å forflytte. Har fast kran-
karm noe som gjør aktivering av biceps og triceps mulig og gir 
en medeffekt av svinghjulets tyngde og rotasjon. Ideell for opp-
varming, trening på sykehus og rehabiliteringssenter, sittende i 
rullestol eller stående. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og 
tid (timer). Justering av bremsekraften med skrue. Håndtak for 
smidig transport. Størrelse: 60x45x53 cm (LxBxH). Vekt: 25 kg.

2881E  MONARK REHAB TRAINER 881E

Dette er en flyttbar treningsenhet/ergometer hvor det kan 
trenes enten armer eller ben. Kalibrerbar watt-skala viser 
belastning ved 50 omdr./min. Kan benyttes til kondisjonstester. 
Kan stå på bord eller på gulvet. Pedalarmene kan stilles i både 
lengde og vinkel. Elektronisk måling for rpm, totalrunder og tid 
(timer). Håndtak for smidig transport. Håndtak for armtrening, 
pedaler med fotrem og ribbeveggfeste følger med. Størrelse 
54x47x55 cm (LxBxH). Vekt 22 kg.

Monark Rehab- og Treningssykler

2871E

2881E

RT2

2915E

RT2  MONARK RECUMBENT RT2

En klassissk sykkel som er svært brukervennlig for pasienter 
som har problemer med å bruke en vanlig sykkel, gripe og 
vri. Ergonomisk design med rygg som er enkel å justere. Lavt 
innsteg og gripehåndtak for sikker inngang. Justerbar i lengde. 
Belastingssystem med faste trinn. Display viser tid, kcal, hastig-
het, distanse og tråkkfrekvens. Transporthjul. Pulsbelte er tilbe-
hør. USB-tilkobling til PC og direkte visning av watt. Belastning 
kan kalibreres og krever ingen ekstern strømkilde. Størrelse 
190x68x106 cm (LxBxH). Maks brukervekt 250 kg. Vekt: 87 kg.

2915E  MONARK 915E

Denne sykkelen har som de øvrige modellene fra Monark en 
meget høy kvalitet og lang levetid. Sykkelen er stabil, funks-
jonell, kompakt og har et enkelt elektronisk display. Har en 
unik måler som viser bremseeffekt og kaloriforbruk ved 60 
pedalomdreininger pr. minutt. Det finnes også en tabell som 
gir effektavlesning ved andre omdreiningshastigheter. Størrelse 
87x53x118 cm (LxBxH). Maks brukervekt 125 kg.

2827E  MONARK CARDIO CARE 827E

Velkjent treningssykkel som tåler høy belastning. Ergonomisk 
og avrundet design, innkapslet svinghjul og forsterket ramme. 
Display viser tid, puls, hastighet, distanse og tråkkfrekvens. 
Transporthjul. Pulsbelte er tilbehør. Størrelse 112x53x113 cm 
(LxBxH). Vekt 47 kg. Maks brukervekt 250 kg.
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Monark Rehab- og Treningssykler

Monark Testsykler

2927E  MONARK CARDIO CARE 927E

En utmerket og klassisk trenings- og rehabsykkel med lavt 
innsteg og hurtigjusteringer for sete og styre. Enkel display 
med symboler for hastighet, distanse, tid og puls. Timer kan 
stilles inn for distanse eller tid. Belastningsskala. Transporthjul. 
Pulsbelte er tilbehør. Størrelse 124x64x126 cm (LxBxH). Vekt 56 
kg. Maks brukervekt 250 kg.

LC4  MONARK TESTSYKKEL LC4

Watt-ergometer som kan styres eksternt fra PC eller brukes 
som ”stand alone”. Trinnløst justerbart styre og sete for optimal 
sittestilling, uavhengig av behov. Nytt belastningssystem for 
både ekstern kontroll via USB eller direkte i displayet. Ny skjerm 
med forbedret klarhet, fl ere tester og treningsmulig heter, dual 
puls system, USB-tilkobling til PC software og direkte visning av 
watt. Eff ekt er uavhengig av tråkkfrekvens. Enkelt å kalibrere. 
Workload range: 4-1400 W. Størrelse LxBxH 140x64x124 cm. 
Maks brukervekt 180 kg.

LC6 MONARK TESTSYKKEL LC6 NOVO

I mange tilfeller er en ergometersykkel en del av en større 
sammenheng. LC6 er designet fra grunnen av med mulighet for 
ekstern kontroll via EKG, oksygenopptaks-utstyr eller datapro-
grammer. Med samme spesifi kasjoner og samme muligheter 
som LC7 (ikke PDA) er LC6 er det perfekte verktøyet for cardio 
og arbeidstester på alle nivåer. Eff ekt uavhengig av tråkkfrek-
vens. PC Software. Workload range: 4-1400 W. Størrelse: 
Lengde 140-163 cm. Bredde 64 cm. Høyde 126 cm (ved dis-
play). Maks brukervekt 180 kg.

LC7 MONARK TESTSYKKEL LC7 NOVO TT

Trinnløs regulering i alle retninger gir en perfekt posisjon 
og forsterker Monarks anerkjente sykkelfølelse. Utbyttbare 
komponenter som er enkle å oppgradere gjør det enkelt å 
tilpasse sykkelen for forskjellige utøveres spesifi kke krav. Eff ekt 
uavhengig av tråkkfrekvens, seks forskjellige enheter for belast-
ningsstyring og enkel å koble til eksterne enheter. LC7 leverer 
alltid pålitelige verdier, resten er opp til den som sitter på sykke-
len. PC Software. Workload range: 4-1400W. Størrelse: Lengde 
140-163 cm. Bredde 64 cm. Høyde 150 cm (ved display). Maks 
brukervekt 180 kg.

LC4

LC6

LC7

2927E

LC7

LC6
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2828E  MONARK TESTSYKKEL 828E

Verdens mest solgte ergometersykkel for fysiske tester og 
arbeidsprøver. Enkel å kalibrere og sjekke, takket være det 
unike pendelsystemet. Sykkelen er verdsatt av idrettsutøvere 
og forskere på grunn av målingenes nøyaktighet og den gode 
sykkelfølelsen. Drift og belastningssikker. Displayet viser tid, 
puls, hastighet, distanse, tråkkfrekvens og faktisk eff ekt i watt. 
Pulsbelte følger med. Kalibrerings vekt er tilbehør. Transport-
hjul. Størrelse 112x53x113 cm (LxBxH). Vekt 52 kg. Maks 
brukervekt 250 kg.

2874E  MONARK TESTSYKKEL ERGOMEDIC 874E

En veldig belastningssikker sykkel for fysiske tester og arbeids-
prøver. Nøyaktigheten på vektene gjør at belastningen blir 
korrekt. Vektkurven er et patentert selvjusterende bremsesys-
tem som ikke trenger å bli kalibrert. Vektkurvens mekanikk er 
blitt raffi  nert for å gi en øket sikkerhet for frigjøring av vektene. 
Pulsbelte følger med. Som standard leveres vektergometeren 
med følgende vekter: 4 x 1 kg, 1 x 0,5 kg og 4 x 0,1 kg. Vektkur-
ven veier 1 kg. Ønsker man fl ere vekter, kan det kjøpes separat. 
Størrelse: 112x53x113 cm (LxBxH). Vekt: 57 kg uten vekter. Maks 
brukervekt 250 kg.

Monark Testsykler

2928E-G3  MONARK TRENING OG TESTSYKKEL 928E

Ergometersykkel med fi re ulike testprogram: Åstrand, YMCA, WHO 
og PWC samt et manuelt og treningsprogram. Lavt innsteg og RPM 
uavhengig. Displayet kan snus og viser tid, kalorier, puls, hastighet, 
distanse, tråkkfrekvens, watt, mets og VO2. Overføring av data til 
PC via USB-kabel eller minnekort. Pulsbelte og kalibreringsvekt er 
inkludert. Størrelse 124x62x126 cm (LxBxH). Vekt: 58 kg. Maks 
brukervekt 250 kg.

2939E-N MONARK TESTSYKKEL 939 NOVO 

En av verdens mest nøyaktige sykler for test og arbeidskapa-
sitet. Kompatibel med de fl este EKS apparater på markedet og 
kan styres digitalt va EKS, PC eller O2 apparat. Lett å kalibrere, 
lavt innsteg og RPM uavhengig. Displayet viser tid, kalorier, puls, 
hastighet, distanse, tråkkfrekvens og watt. Leveres med puls-
belte, kalibreringsvekt og verktøykasse. Transporthjul. Størrelse 
124x64x126 cm (LxBxH). Vikt 58 kg. Maks brukervekt 250 kg.

2874E

2828E
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91815B  PULSBELTE
Mykt plastbelte med stropp og senderenhet. Brukes til måling 
av puls mot pulsklokke, aktivitetsmonitor eller treningsapparat 
som er kompatibelt med pulsmålere. 

26954  REHABPEDALER MED EKSTRA STØTTE, par
Ekstra bred pedal med støtte for hæl og reim over foten. 
Passer alle modeller bortsett fra 881E.

RM 9300-207  FOTREM TIL PEDAL, blå, par 
RM 76424   FOTREM TIL PEDAL, svart, par
Fotremmer som passer til Monark 800 og 900 seriene. 
Selges i par. 

RM 4994-8  SETE, standard, blå
RM 4994-7  SETE, standard, svart

29112-66  SETE EKSTRA BREDT, blå
Passer ikke til sadelstolpen på 900-modellene.

29145-93  RIBBEVEGGSTATIV FOR ARMTRENER
Bord til armtrener for oppheng i ribbevegg. For modellene 871E 
og 881E. Hvit lakkert metall. Kan enkelt slås sammen.

9145-8  BORD TIL ARMTRENER - 881E
Stødig bord som kan justeres i høyden. Armtreneren skrus fast 
til bordet for god sikkerhet. Hjul for enkel fl ytting av bordet. 
Passer til 881E. Størrelse: 69x75x70-95 cm (LxBxH). Vekt 25 kg.

Tilbehør Monark sykler

9145-8

29145-93

29112-66

26954

91815B

RM 4994-8

RM 9300-207

218015  OXYCYCLE 1, aktiv arm- og bentrener

Arm- og bentrener med stillegående og myk magnetisk motstand 
som kan reguleres. Leveres med fotpedaler, håndtak og antiskli-
matte. Displayet viser omdreininger, tid, kalorier, og distanse. 
Enkel å fl ytte. Størrelse: 50x46x38 cm (LxBxH). Vekt 9 kg.

2373100  MANUPED med korte gulvplater, 25 cm
2373101  MANUPED med lange gulvplater, 55 cm

En manuped der armer og ben kan trenes samtidig eller hver 
for seg. Enkelt å justere innstillinger for riktig stilling ved trening, 
samt   bevegelsesomfang for armer og ben. Motstand reguleres 
i syv trinn med en justeringsskrue. Digitalt display viser hastig-
het, distanse og klokke. Rammen har transporthjul. Størrelse: 
100x61x100 cm (LxBxH). Vekt 24 kg.

218015

Arm- og bensykler

218015

2373100
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HP Cosmos er et tysk fi rma etablert i 1988. De har spesialisert seg på tredemøller og er kjent for unik kvalitet. Det fi nnes en 
mengde utstyr og tilbehør som gjør det mulig tilpasse tredemøllene til svært ulike behov, enten det er lavterskel rehabilitering eller 
avansert toppidrett.

Tredemøllene fi nnes fra normal størrelse og opp til 300x450 cm. Utstyret har medisinsk godkjenning. Innen terapi og rehab ilitering er 
det behov for tredemøller som sikrer gode behandlingsmuligheter, høy sikkerhet og brukervennlighet både for pasient og terapeut. I 
oppsett av løsninger fi nnes ulike tredemøller og fl ere typer håndtak/handrails. Det fi nnes fl ere løsninger for sikkerhet/nødstopp, samt 
systemer for å redusere kroppstyngde med unweighingsystem. I tillegg fl ere løsninger på oppsett av både hardware og software.

Bruksområder er blant annet rehab-sentre, fysioterapeuter, universiteter, forskningssentre, biomekaniske laboratorier, sportstest 
sentre, fysiologiske laboratorier, hjerte-lunge test fasiliteter, nevrologiske rehab-sentre, forsvaret og romforskning.

Vi presenterer her et lite utvalg av de mest brukte tredemøllene 
for rehabilitering.

PLUTO  H/P/COSMOS TREDEMØLLE 
               (for barn og voksne)

Pluto sin tredemølle kan brukes som enkel tredemølle eller bygges 
opp med funksjonalitet slik at den passer både barn og voksne. 
Fart 0,5-18,0 km/t, helning 20%, løpefl ate 150x50 cm.

MERCURY H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Mercury er den vanligste tredemøllen til rehabilitering. Kan konfi gure-
res på mange måter for å tilpasses ulik bruk. Her vist i oppsett med 
lange håndtak, mulighet for prekestolhåndtak, samt sikkerhetsbøyle/
vest/nødstopp. Fart 0-22 km/t, helning 0-25%, løpefl ate 150x50 cm.

LOCOMOTION H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Locomotion er en tredemølle spesialtilpasset for gangrehabi-
litering. Her er det også ”unweighing” system som kan ta bort 
kroppsvekt. Justerbare håndtak og terapeutseter gjør denne 
svært brukervennlig for både pasient og terapeut. Fart 0-10 km/t, 
helning 0-25%. Mulighet for å koble til visuelle hjelpemidler som 
stimulerer til gangrehabilitering.

h/p/cosmos

h/p/cosmos tredemølle Rehab

Kontakt vår kundeservice eller våre 
selgere dersom du ønsker mer infor-
masjon eller en utfyllende brosjyre.

!

Mercury

Locomotion

Pluto
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h/p/cosmos tredemølle Sport

Vi presenterer her et lite utvalg av de mest brukte møllene for test 
og trening. 

PLUTO  H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Pluto sin tredemølle kan brukes som enkel tredemølle eller bygges 
opp med funksjonalitet slik at den passer både barn og voksne. Fart 
0,5-18,0 km/t, helning 20%, løpefl ate 150x50 cm. 

QUASAR H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Tredemølle for de som vil ha en en meget god løpemølle eller test-
mølle. Fart 0-25 km/t, helning 0-28%, løpefl ate 170x65cm. 
HP Cosmos display med mange muligheter for testing og testproto-
koller. Tredemøllen kan konfi gureres på mange måter for å tilpasses 
brukerens behov.

PULSAR H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Avansert testmølle av ypperste kvalitet. Kan konfi gureres på svært 
mange måter for å tilpasses brukerens behov. Utgangspunkt er fart 
0-40 km/t, helning 0-25%, løpefl ate på 190x65cm. HP Cosmos 
display med mange muligheter for testing og testprotokoller. Kan 
velges med sikkerhetsbøyle/vest, ulike handrails, fl ere kommuni-
kasjonsporter med mer.

SATURN H/P/COSMOS TREDEMØLLE

Stor testmølle som bygges etter unike testbehov. Løpefl ate på 
300x100/125 cm gir mange muligheter. Fart, helning, sikkerhet, 
datakommunikasjon, styring med mer. Kan konfi gureres på 
mange måter. Top of the line tredemølle.

Quasar

Pulsar

Saturn

velges med sikkerhetsbøyle/vest, ulike handrails, fl ere kommuni-

Pulsar

Pluto
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Din kondisjonspartner. Star Trac er med deg og dine brukere steg for steg. En topp moderne cardio serie med tredemøller, elipse-
maskiner, trappemaskiner og mye mer. Produkter som egner seg til 24/7 treningssenter til hoteller og rehabilitering. Vi dekker dine 
behov uansett treningsbehov.

Kondisjonsapparater fra CORE Health & Fitness

Star Trac Tredemøller

EU 494868 STAR TRACK TREDEMØLLE 8-TRX

Toppmodellen til Star Trac. En av markedets beste tredemøller med 
topp kvalitet, meget god løpsfølelse, robust aluminiumsramme og 
vifte. Justeringer på konsoll eller hurtigknapper på ”hotbar”. Star 
Trac sin Soft TracR sikrer meget god demping. Detaljer: Fart 24 
km/t, helning 20%, løpefl ate 152x55 cm, Maks brukervekt 227 kg, 
dimensjoner 215x91x160cm (LxBxH).

EU 494869 STAR TRAC TREDEMØLLE 8-TR

Modell nesten identisk med toppmodellen over, men med stål-
ramme. Tredemøllen har topp kvalitet, meget god løpsfølelse, og 
vifte. Justeringer på konsoll. Star Trac sin Soft TracR sikrer meget 
god demping. Detaljer: Fart 24 km/t, helning 15%, løpefl ate 152x55 
cm, Maks brukervekt 227 kg, dimensjoner 206x81x152cm (LxBxH).

EU 497842 STAR TRAC TREDEMØLLE S-TRC

Enkel og meget solid tredemølle i topp kvalitet. God løpsfølelse, vifte, 
og Star Trac sin Soft TracR sikrer meget god demping. Justeringer 
på konsoll. Detaljer: Fart 20 km/t, helning 15%, løpefl ate 152x55 
cm, Maks brukervekt 227 kg. Lav oppstegshøyde på kun 18 cm, 
dimensjoner 206x81x147cm (LxBxH).

Openhub – tre konsoller

Når nye konsoller ble designet var fi losofi en enkel; tilby en fl eksibel platform 
for alle kunder i dag – og i fremtiden. Den nye OpenHub familien med 
cardio konsoller er en smart, prinsgunstig og konfi gurerbar løsning som er 
tilgjengelig på Star Trac og StairMasters kondisjonsutstyr.

EU 494868

EU 497842

EU 494869

BLUETOOTH

ANT+

USB PORT

HDMI PORT

PERSONAL FAN

TV TUNER (GLOBAL)

INTEGRATED SERVICE LIGHT

NETPULSE

800/900mHz RECEIVER

ADD-ON PERSONAL VIEWING SCREEN

OPTIONAL

15” TOUCH SCREEN 10” TOUCH SCREEN LCD SCREEN
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Star Trac - andre kondisjonsapparater

EU 497848 STAR TRAC CROSS TRAINER 8-CT

Arealeff ektiv kvalitets crosstrainer med enkel tilgang bakfra. Med 
armfunksjon. Soft TracR pedaler gir støtdempende komfort for 
føttene. Konsoll med mange programmer, enkle justeringer og vifte. 
Motstand justeres i mange nivåer. Detaljer: Oppstegshøyde 18 cm, 
Maks brukervekt 159 kg, dimensjoner 193x76x182 cm (LxBxH).

EU 494879 STAR TRAC REAR DRIVE ELLIPTICAL 8-RDE

Kvalitets ellipsemaskin med armfunksjon og inngang fra siden. 
Soft TracR pedaler gir støtdempende komfort for føttene. Konsoll 
med mange programmer, enkle justeringer og vifte. Motstand 
justeres i mange nivåer. Detaljer: Oppstegshøyde 18 cm, Maks 
brukervekt 159 kg, dimensjoner 219x91x185 cm (LxBxH).

EU 497845 STAR TRAC TREADCLIMBER E-TC

Treadclimber kombinerer bevegelsene i gange, ellipse og step. 
Gunstig for de som ikke kan løpe, men likevel vil øke sitt kalo-
riforbruk. Konsoll med mange programmer, enkle justeringer 
og vifte. Både hastighet og ”steghøyde” kan justeres. Detaljer: 
Gåfl ate på 132x23cm x 2, Maks brukervekt 159 kg, dimensjoner 
211x91x211cm (LxBxH).

EU 497856 STAR TRAC UPRIGHT BIKE 8-UB

Topp sykkel med gode innstillinger og aluminiumsramme. To-
sidig pedal som kan brukes med eller uten tårem. Konsoll med 
mange programmer, enkle justeringer og vifte. Motstand styres 
i mange nivåer. Detaljer: Maks brukervekt 159 kg, dimensjoner 
130x64x137cm (LxBxH).

EU 497852 STAR TRAC RECUMBENT BIKE 8-RB 

Topp sykkel med ryggstøtte, gode innstillinger og aluminiumsram-
me. Tosidig pedal som kan brukes med eller uten tårem. Sete kan 
justeres frem og tilbake og armlener kan vippes opp for tilgang fra 
siden. Konsoll med mange programmer, enkle justeringer og vifte. 
Motstand styres i mange nivåer. Detaljer: Maks brukervekt 159 kg, 
dimensjoner 167x71x132cm (LxBxH).

For aktuelle priser og mer informasjon: 

EU 497845

EU 497848

EU 497852

EU 497856

EU 494879

Underholdning

Alle våre LCD & 10” skjermer i 8 serien, samt cardio produkter i hele S-serien, er kompatible 
med 15.6” HD Personal Viewing Screen (PVS / TV Skjerm). PVS monteres sømløst til apparatet 
og et integrert tastatur monteres på fronten av maskinen for enkel kanalbytting og kontroll.
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Tiår etter å ha vært banebrytende når det gjelder hard trening, er fortsatt utstyret fra StairMaster det som velges for å få trening som 
pusher deg til ytterlighetene. Her presenterer vi det siste innovative utstyret fra StairMaster, som får hjertet til å banke, og pusten til å 
gå ut av deg... likevel vil du komme tilbake til treningene du elsker å hate. Siden utviklingen av de første stepapparatene i 1983 har 
StairMaster vokst til et legendarisk navn i treningsindustrien. Produktsortimentet har vokst de siste 30 årene og det siste vi nå presente-
rer er StairMaster HIIT – High-Intensity-Interval-Training. Det du ønsker når du og dine kunder ikke vil nøye dere med noe dårligere.

EU 494897  STAIRMASTER HIITMILL X
Ulikt andre tredemøller gir du selv kraft til tredemøllen, og det 
gir disse High-Intensity-Interval-Training møllene en eff ektiv tre-
ningsplatform. Du får en fl eksibel trening for styrke, hurtighet og 
sledetrening på liten gulvplass. Motstand stilles enkelt manuelt. 
Maks lastekapasitet pr arm 45 kg. Fast helning 11%. Vekt: 206 
kg. Dimensjoner: 140x197x167 cm (BxLxH). Maks brukervekt 
227 kg.

EU 494896  STAIRMASTER HIITMILL
Mye likt som HIITMill X men bredere løpebånd og uten håndtak 
for vektskiver. Fast helning 11%. Dimensjoner: 197x95x167 cm 
(BxLxH). Maks brukervekt 227 kg.

EU 494987  HIIT BIKE (AIRFIT)
Skånsom nok for rehabilitering – tøff  nok for crossfi t!
Tren overkropp og sykle samtidig med vindbasert motstand 
og få tydelige tilbakemeldinger på det enkle displayet. Robust 
sveiset understell. Måler tid, RPM, HR, Watts, METs, kalorier og 
distanse. Dimensjoner: 130x74x147 cm (BxLxH). Maks bruker-
vekt 159 kg.

EU 494985  HIIT UB (AIRFIT UB)
Ergometer for overkroppen for rehabilitering og annen trening. 
Egner seg godt til rullestolbrukere med den ekstra platformen 
(selges som tilleggsutstyr). Har mange innstillingsmuligheter og 
innebygget benk for sittende trening. Måler tid, RPM, HR, Watts, 
METs, kalorier og distanse. Dimensjoner: 178x92x(opp til)178 cm 
(BxLxH). Lengde uten rampe 121 cm. Maks brukervekt 159 kg.

EU 494990  STAIRMASTER GAUNTLET
20 cm høye trappetrinn som roterer gir en svært eff ektiv trappe-
økt. Programmer for å klatre kjente landemerker som Eifi ltårnet, 
Frihetsstatuen eller Taj Mahal i tillegg til standard programmer. 
Du kan gå 24 til 162 trinn i minuttet, og trinnene stanser raskt 
ved stopp, og låses. Hvert trinn er 23 cm dype og 56 cm brede. 
Tilgjengelig med alle tre OpenHub™ konsoller. Dimensjoner: 
147x86x226 cm (BxLxH). Maks brukervekt 159 kg.

EU 497860  FREECLIMBER  
Free Climber er basert på 30 års erfaring med produksjon av 
steppemaskiner. Med ekstra demping og individuell pedal-
geometri gir vi deg den mest naturlige steppetreningen hittil 
produsert. Med 3 smarte Open Hub konsoller er det mulig å 
fi nne riktig modell til et hvert behov. Dimensjoner: 110x69x173 cm 
(BxLxH). Maks brukervekt 159 kg.

StairMaster HIIT

EU 494897

EU 494896

EU 494987

EU 494985

EU 494990

EU 497860
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EU 497863  BOXMASTER TOWER 
BoxMaster er et fantastisk treningsverktøy for boksere og fi tness 
entusiaster. Et kraftig tårn som tåler kraftige slag og spark. Hver 
pute er festet i en kraftig springfjær som absorberer slagene 
godt og gir god skadeforebygging. 3 justeringspinner justerer 
høyden på tårnet. Tilleggsprodukter er en solid base, hvis tårnet 
ikke kan boltes forsvarlig rett i gulvet, samt en kickpad. 
Dimensjoner: 84x76x200 cm (BxLxH).

EU 497864  BOXMASTER BASE 

EU 497866  BOXMASTER KICKPAD 
Basen benyttes dersom bolting i gulvet ikke er egnet.
Kickpad benyttes for de som ønsker trening av hele kroppen.

StairMaster HIIT

Schwinn lanserte spinningsykler for over 20 års siden og var de første som produserte sykler spesielt tilpasset indoor cycling. De 
satte standarden for en hel industri og dagens sykler er basert på årelang erfaring og utvikling. Schwinn sykler er fortsatt i en klasse 
for seg selv, og de siste modellene refl ekterer ny energi og kontinuitet i engasjement for intelligent design, kvalitetsstyrt produksjon 
og autentisk sykkelfølelse.

Schwinn Indoor Cycling

497609 SCHWINN AC PERFORMANCE PLUS™ 
 WITH CARBON BLUE™ (BELT)
AC Performance er Schwinn sin toppmodell. Aluminiumsramme 
og svært gode innstillinger på sete og styre sikrer meget god 
komfort og sykkelopplevelse. Vedlikeholdsfri og solid beltedrift. 
Magnetstyrt motstand. En sykkel som passer de fl este, uansett 
størrelse eller nivå. Mulighet for sykkelcomputer med bl.a watt, 
rpm samt mulighet til å overføre data ut via ANT+ eller USB. 
Sykkelen kan også bestilles med kjededrift. Størrelse: 
137x53x130 cm (LxBxH). Vekt 46 kg.

497152 SCHWINN AC SPORT WITH CARBON BLUE 
 (BELT)
AC Sport fra Schwinn er nesten like god som toppmdodellen 
AC performance. Stålramme og meget gode innstillinger på sete 
og styre sikrer god komfort og sykkelopplevelse. Vedlikeholdsfri 
og solid beltedrift. Magnetstyrt motstand. En sykkel som passer 
de fl este, uansett størrelse eller nivå. Mulighet for sykkelcom-
puter med bl.a watt, rpm samt mulighet til å overføre data ut via 
ANT+ eller USB. Sykkelen kan også bestilles med kjededrift.
Størrelse: 127x51x122 cm (LxBxH). Vekt 57 kg.

498093 SCHWINN IC PRO 20
Enkel og solid arbeidshest av en sykkel. Stålramme. Gode 
innstillinger på sete og styre sikrer god komfort. Motstand med 
bremsekloss. Kjededrift. Styre med en integrert fl askeholder. 
Mulighet for sykkelcomputer Størrelse: 127x57x112 cm (LxBxH). 
Vekt: 59 kg.

497609

497152

498093

EU 497863

EU 497864 - EU 497866
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Trening - småutstyr
Her fi nner du en mengde treningsutstyr 
til klinikken, treningssenteret eller 
til hjemmet. Produktene er utvalgt 
fra verdensledende leverandører og 
sortimentet er bredt.
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Thera-Band ble introdusert allerede på 70-tallet og har siden vært et viktig treningshjelpemiddel for både rehabilitering og trening. 
Treningsstrikkene kan brukes til alle former for muskeltrening uansett muskelstatus eller diagnose. Samme farge i flate strikker og 
tubestrikker gir samme motstand. Tilgjengelig i 7 forskjellige farger / motstand. Motstanden øker med 25% for hver farge. Mellom 
sort og sølv øker motstanden med 40% . Thera-Band finnes i forskjellige lengder og alle de flate strikkene, unntatt de lateksfrie, 
har en bredde på 13 cm.

Thera-Band Treningsstrikker

27921  THERA-BAND, gul, lett
27927  THERA-BAND, rød, medium
27928  THERA-BAND, grønn, hard
27929  THERA-BAND, blå, extra hard

Strikkene ligger pakket i en liten pose sammen med et  
instruksjonshefte med tips til øvelser.

2037  THERA-BAND, hvit, meget lett
2040  THERA-BAND, gul, lett
2041  THERA-BAND, rød, medium
2042  THERA-BAND, grønn, hard
2043  THERA-BAND, blå, ekstra hard
2044  THERA-BAND, sort, svært hard
2140  THERA-BAND, sølv, super hard

2139  THERA-BAND, hvit, meget lett
2045  THERA-BAND, gul, lett
2046  THERA-BAND, rød, medium
2047  THERA-BAND, grønn, hard
2048  THERA-BAND, blå, ekstra hard
2049  THERA-BAND, sort, svært hard
2141  THERA-BAND, sølv, super hard

Thera-Band 2,5 meter

Thera-Band 5,5 meter

Thera-Band 45,5 meter

20520  THERA-BAND SMALL-PACK, gul, lett
20530  THERA-BAND SMALL-PACK, rød, medium
20540  THERA-BAND SMALL-PACK, grønn, hard
20550  THERA-BAND SMALL-PACK, blå, ekstra hard
20560  THERA-BAND SMALL-PACK, sort, svært hard

Pakken inneholder 30 strikker som er separat pakket.  
Dette gir en profesjonell måte å videreselge Thera-band på.

Thera-Band Small-pack 30x1,5 meter
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50324  THERA-BAND LATEKSFRI, gul, lett
50334  THERA-BAND LATEKSFRI, rød, medium
50344  THERA-BAND LATEKSFRI, grønn, hard
50354  THERA-BAND LATEKSFRI, blå, extra hard
50364  THERA-BAND LATEKSFRI, sort, svært hard

Samme motstand som resten av Thera-Band. Et meget godt 
produkt der man ønsker å unngå latexprodukter og for alle som er 
allergiske mot latex. Duftfri og uten talkum. Bredde 10 cm.

Thera-Band Treningsstrikker lateksfri 22 meter

13219  THERA-BAND CLX, gul, lett
13220  THERA-BAND CLX, rød, medium
13221  THERA-BAND CLX, grønn, hard
13222  THERA-BAND CLX, blå, extra hard 
13223  THERA-BAND CLX, sort, svært hard 
13224  THERA-BAND CLX, sølv, super hard
13225  THERA-BAND CLX, gull, maksimal motstand

Thera-Band CLX 2,1 meter - 11 løkker Thera-Band CLX 22 meter

12778  THERA-BAND CLX, gul, lett
12779  THERA-BAND CLX, rød, medium
12780  THERA-BAND CLX, grønn, hard
12781  THERA-BAND CLX, blå, extra hard 
12782  THERA-BAND CLX, sort, svært hard 
12783  THERA-BAND CLX, sølv, super hard
12784  THERA-BAND CLX, gull, maksimal motstand

Thera-Band Loops
20811  THERA-BAND LOOPS, gul, lett
20821  THERA-BAND LOOPS, rød, medium 
20831  THERA-BAND LOOPS, grønn, hard 
20841  THERA-BAND LOOPS, blå, extra hard

Flate treningsstrikker i en sammenhengende løkke. Et komfort-
abelt alternativ til å knyte sammen lange treningsstrikker til en 
løkke. Finnes i 4 ulike farger/motstand. Anbefales til rehab og lett 
trening. For tyngre strikker anbefales tilsvarende strikker fra Togu. 
Lengde 30,5 cm (målt når strikken ligger fl att) og bredde 7,5 cm.

Thera-Band CLX Treningsstrikker 

CLX-strikker er en banebrytende nyhet med strikk, loop (løkker) 
og håndtak i samme produkt. De lateksfrie, patenterte trenings-
strikkene er meget anvendelige og kan enkelt brukes av alle - fra 
rehab til eliteidrett. CLX-strikkene bygger på det samme unike 
konseptet som de tradisjonelle treningsstrikkene fra Thera-Band, 
med 7 styrkegrader i to forskjellige lengder. Bredde 5 cm.

Togu Loop
650800 TOGU LOOP, 4 pk/alle farger
650810 TOGU LOOP, gul, lett
650820 TOGU LOOP, grønn, medium
650830 TOGU LOOP, blå, hard
650840 TOGU LOOP, sort ekstra hard
Flate treningsstrikker i en sammenhengende løkke. Disse 
anbefales for trening. For rehabilitering anbefales tilsvarende 
strikker fra Thera-Band. Inneholder lateks. Lengde 27-30 cm 
(målt når strikken ligger fl att) og bredde 5 cm.
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21231 THERA-BAND BODYTRAINER, gul, lett
21232  THERA-BAND BODYTRAINER, rød, medium
21242  THERA-BAND BODYTRAINER, grønn, hard
21252  THERA-BAND BODYTRAINER, blå, extra hard
21262  THERA-BAND BODYTRAINER, sort, svært hard

Består av 1,4 meter Thera-Band Tube med håndtak.

2142  HåNdTAK, par
2144 ANKELFESTE, par
2177 DØRSTOPPER

Thera-Band Bodytrainer

Tilbehør til fl ate- og tubestrikker

2177
2144

21242

2142

Samme prinsipp som Thera-Band fl ate strikker, men med 
den forskjellen at disse er utformet som en slange. Samme 
farge i fl ate og tubestrikker gir nøyaktig samme motstand.

2155  THERA-BAND TUBE, hvit, meget lett
2156  THERA-BAND TUBE, gul, lett
2157  THERA-BAND TUBE, rød, medium
2158  THERA-BAND TUBE, grønn, hard
2159  THERA-BAND TUBE, blå, extra hard
2160  THERA-BAND TUBE, sort, svært hard
2161  THERA-BAND TUBE, sølv, super hard

21010  THERA-BAND TUBE, hvit, meget lett
21020  THERA-BAND TUBE, gul, lett
21030  THERA-BAND TUBE, rød, medium
21040  THERA-BAND TUBE, grønn, hard
21050  THERA-BAND TUBE, blå, extra hard
21060  THERA-BAND TUBE, sort, svært hard
21070  THERA-BAND TUBE, sølv, super hard

Thera-Band Tube 7,5 meter

Thera-Band Tube 30,5 meter

Fysiopartner anbefaler!
 www.thera-bandacademy.com 
– en inspirerende webside der 
man f inner resultater fra utallige 
vitenskaplige studier samt 
mengder av treningsprogrammer. 
Se også YouTube for gode 
instruksjonsvideoer.

!

Thera-Band Tubestrikker
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68004

Yogamatte

6700030  YOGA-MATTE, blå

Antislip yogamatte av høy kvalitet som er enkel å rulle sammen. 
Passer godt til treningssenter da den har hull for oppheng. 
Farge: Blå. Størrelse: 180x60x0,5 cm.

6700030

Airex mattene er i en fantastisk kvalitet og er produsert i spesi-
alskum med lukkede celler som gjør at de er støtdempende og 
absorberer ikke væske. De luftfylte cellene gjør at mattene ikke 
blir fl atklemt selv ved ekstraordinær belastning. Airex mattene 
isolerer svært godt, og holder brukeren varm selv om matten 
ligger på kaldt underlag. Ligger stødig og fl att. Er enkle å holde 
rene og er hygienebehandlet, såkalt ”sanitized”, som forhindrer 
sopp og bakterievekst. Lateksfrie.

67309 AIREX FITNESS 120, 120x60x1,5 cm, blå

67301 AIREX CORONELLA 185, 185x60x1,5 cm, rød
67304 AIREX CORONELLA 200, 200x60x1,5 cm, mørk grå

67302 AIREX CORONA 185, 185x100x1,5 cm, rød

67317 VEGGOPPHENG MATTER AIREX, bredde 65 cm
67318 VEGGOPPHENG MATTER AIREX, bredde 105 cm

Veggstativ i rustfritt stål med plass til ca 10 matter. Stativet kan 
også brukes til å henge opp benkepapir som er i løse ark. 
Dybde 20 cm.

180412  MATTESTATiV På HJul

Mattestativ på hjul som er enkelt å fl ytte. Fire hjul, hvor to er lås-
bare. Har plass til 10-30 matter avhengig av bredde og tykkelse. 
Mål: 131x60x105 cm (LxBxH).

68004 MATTESTATIV til matter med hull

Mattestativ i metall til matter med hull for oppheng. Det er plass til 
15 stk Fysiomat eller 20 stk yogamatter på stativet. Avstand mellom 
pinnene er 48 cm. Størrelse 60x6 cm. Leveres uten skruer.

Airex matter

Oppbevaring matter

Fysiomat matter

180412

493702  FYSIOMAT FITNESS med hull, 100x60x1 cm
494198  FYSIOMAT EXERCISE, 185x100x1,5 cm

Meget gode og holdbare matter. Bestselgere! Gir mykt og behagelig 
underlag til all trening og tøyeøvelser på gulv. Farge: Antracite (grå). 

493702
494198

67309

67301

67304

67302
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29005

67322 BALANCEPAD AIREX MINI, 41x25 cm
67321  BALANCEPAD AIREX ELITE, 50x41 cm

Svært populære og multifunksjonelle balanseputer der tre-
ningen kan varieres i det uendelige. Kan benyttes fra enkel til 
avansert balansetrening. Overfl aten er lett rifl et for god holdbar-
het og antiskliegenskaper. Farge grå. Høyde 6 cm

673143  BALANSEBOM BALANCE-BEAM AIREX

Et langt og smalt balanseredskap som er produsert i et mykt 
og smidig materiale. Egner seg svært godt til balansetrening, 
sensomotorisk trening og koordinasjon. Balansebommen bør 
legges på en matte for å unngå at den sklir på gulvet. Farge blå. 
Størrelse 160x23x6 cm (LxBxH). Vekt 0,9 kg.

29005 BALANSEPUTE DYN-AIR SENSO, RØD

Tosidig balansepute fra Togu, som kan benyttes til sittende 
og stående balanse- og koordinasjonstrening. Den er også 
et godt alternativ til sitteball. Gir en behagelig følelse i ryggen.
Pumpes opp til ønsket hardhet. En side er fl at og den andre 
har små stimulerende knotter. Farge rød. Diameter 33 cm. 
Tykkelse: ca 5 cm. Maks belastning 200 kg. 

23304 STABILITY TRAINER THERA-BAND, blå

Middels utfordrende balansepute med rifl et overfl ate, produ-
sert i et skummateriale. Egner seg godt til balanse-, stabili-
tets-og koordinasjonstrening. Treningsprogram følger med. 
Størrelse 40x24x5 cm (LxBxH).

26201 BOSU BALANCE TRAINER

En bestselger over veldig mange år. Luftfylt halv ball med solid 
plattform på andre siden, for trening av balanse, styrke og koor-
dinasjon. BOSU er det originale produktet og navnet stod opp-
rinnelig for ”Both Sides Up” med tanke på at den er like anven-
delig begge veier. Brukes til både sittende og stående trening, 
individuelt eller i gruppe. Pumpe og treningsinstruksjon følger 
med.  Diameter 63 cm. Høyde 24 cm. Maks belastning 150 kg.

493846 BOSU HOME BALANCE TRAINER

BOSU Home har samme størrelse som originalen. 
DVD og pumpe følger med.

495112  BOSU STAX 

Stax gir deg muligheten til å trene med din BOSU Balance 
Trainer i forskjellige høyder. Pakken inneholder 3 plater, totalt 37 
cm høyde. 2 stk grå, 14 cm. 1 stk sort, 9 cm. BOSU ballen må 
kjøpes separat.

358510  BOSU OPPBEVARING, for 6 stk

Et solid stativ med plass til 6 stk BOSU baller. Dette stativet 
sørger for en korrekt oppbevaring som vil gi lenger levetid for 
dine BOSU baller. På baksiden er det kroker for å henge f.eks. 
strikker. Størrelse 55x93x185 cm (BxDxH). Vekt 35 kg.

673143

Balanseprodukter

67321

67322

26201

358510495112

493846

23304
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29000

29000  BALANSEBRETT RUND ROCK
29002  TILSATSPLATE til Balansebrett Rock

Relativt enkel balansebrett. Tilsatsplaten øker vanskelighets-
graden. Diameter 40 cm. Maks brukervekt 140 kg.

27009 BALANSEPLATE BALANZA BALLSTEP

Et suverent balanseredskap i tre som står på fi re luftfylte plast-
baller som gir en variert trening. Gir balanse-, stabiliserings- og 
koordinasjonstrening en ny dimensjon. Størrelse 89x43x14 cm 
(LxBxH). Maks brukervekt 200 kg.

27335  TRAMPOLINE TRIMILIN SWING  

En trampoline av høy kvalitet med svært elastiske gummikabler 
for en myk brukeropplevelse. Leveres med ferdig montert duk, 
kun bena skal monteres på. Produsert i Tyskland. Farge sort/
sølv. Diameter 120 cm. Høyde 29 cm. Maks brukervekt 100 kg.

Balanseprodukter

27335

6400047  PILATESRULLE, TOGU

En fast rulle spesielt utviklet for pilatestrening. Leveres med 
tips for pilates øvelser. Størrelse: 15x90 cm

12010 MASSAGE ROLLER THERA-BAND

Brukervennlig massasjerulle som er like fi n å bruke på klinikken 
som hjemme. Øvelsesforslag medfølger. Lateksfri. 
Lengde: 53 cm

Andre ruller

6400047

400048  BLACKROLL FOAM ROLLER, 30x15 cm 
410030  BLACKROLL MINI, fotrulle, 15x5 cm
410010  BLACKROLL BALL, 8 cm
410020  BLACKROLL BALL, 12 cm
410050  BLACKROLL DUOBALL, 16x8 cm 
 Harde massasejeruller og massasjeballer i høy kvalitet. Brukes til 
selvmassasje av både muskler og myofascial, kjent som SMR-
massasje (Self-Myofascial Release massage). Brukes både som 
forebyggende og terapeutisk massasje, for å forbedre muskelatu-
rens fl eksibilitet, redusere muskelspenninger, øke blodsirkulasjon 
og gi en raskere restitusjon etter trening. Massasjen gir avspen-
ning for muskelaturen og reduserer risikoen for skader. Tips for 
øvelser følger med. 

400048

400030
410020

400010

410050

Massasjeruller og -baller

12010

27009
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26020  THERA-BAND BALL, gul, ekstra lett
26030  THERA-BAND BALL, rød, lett
26040  THERA-BAND BALL, grønn, medium
26050  THERA-BAND BALL, blå, hard

Disse ballene benyttes til hånd- og fi ngertrening. Kan brukes 
til en rekke øvelser. Ballen kan varmes i microbølgeovn et par 
sekunder, eventuellt avkjøles i fryseren i 20 minutter for beste 
treningseff ekt. 

Thera-Band Håndtreningsballer

26103  FLEXIBLE EXERCISE BAR, gul, ekstra lett
26100  FLEXIBLE EXERCISE BAR, rød, lett
26101  FLEXIBLE EXERCISE BAR, grønn, medium
26102  FLEXIBLE EXERCISE BAR, blå, hard

Denne fl eksible treningsbaren er et fantastisk produkt for trening 
av grep, styrke, pendelbevegelser og mobilisering. Kan med 
fordel brukes ved trening av epicondylitter. Øvelser medfølger.
Lengde 30 cm. Se video på www.youtube.com og søk etter 
”Tyler Twist”.

Thera-Band Flexible exercise bar  

22160  THERA-BAND SHOULDER PULLEY

Et trekksystem for trening og tøying av skuldre. Trekksystemet 
både opprettholder og øker bevegeligheten i skulderleddene.
Festes enkelt i døren. Tauet er markert med farger for å kunne 
gi direkte feedback og mulighet for dokumentering av fremgang.

Skulderdrag

22160Massageapparat

31506 MASSAGEVIBRATOR, Vibramat

Et kraftig massasjeapparat med to ulike hastigheter, 1400 og 
2800 svingninger/min, som passer bra både på klinikken og 
hjemme. Stor behandlingsfl ate og leveres komplett med to med-
følgende applikatorer (glatt og en ruglete). Bæreveske medfølger.
Vekt: 3,2 kg.

31506

64630  STIMULIBALL, 8 cm
64631  STIMULIBALL, 23 cm

Baller med små knotter for økt stimu-
lering og økt blodsirkulasjon. Benyttes 
til massasje, sensibilitetstrening og 
grepøvelser. 

Stimuliballer

64630

64631
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2P-002000 REEBOK STEP KASSE

Den mest solgte stepkassen. Utviklet etter sportsmedisinske og 
vitenskapelige retningslinjer. Mono Block-konstruksjonene gjør 
den enkel å bruke. Sklisikkert gulvelement og overfl ate. Step-
kassen kan enkelt stilles i forskjellige høyder, 15, 20 eller 25 cm.  
Lengde 98 cm og bredde 38 cm. Maks belastning 110 kg.

Stepkasse

498105  PLYO PLATTFORMS TKO, 3 stk
Helsveiset ramme. Selges i sett med 3 platformer. 
Høyder: 30, 46 og 61 cm.

497475  PLYO BOX TKO, 5 stk
Helsveiset ramme. Selges i sett med 5 stk bokser. 
Høyder: 30 til 91 cm.

Laget for plyometrisk trening / spensttrening hvor man jobber 
med eksplosiv styrke. Metoden gir både intensitet og utfordring 
på trening. Denne typen trening er designet for å øke musklenes 
eksplosivitet og hurtighet. Plyometrisk trening innebærer både 
eksentrisk (bremsing), og konsentrisk (forkorting av en muskel, 
sammentrekning) muskelarbeid.

Plyo bokser og plattformer

eksentrisk (bremsing), og konsentrisk (forkorting av en muskel, 

498105 497475

2P-002000

27410  INCLINE DECLINE BOARD 

Et svært solid og stabilt skråbrett bygget i tre. Den kan fl yttes 
enkelt med det gode håndtaket. Antiskli på siden mot gulvet 
og på hele oversiden for sikker trening. Ofte brukt til blant 
annet trening av akillesscenen og som stretchingplate. 
Helning 25 grader. Størrelse: 47x38x21 cm (LxBxH). 
Maks belastning 200 kg.

Incline / decline board

27410

11013  FriKSJoNSMATTE FloWiN Pro

Flowin gir funksjonell trening der du bruker egen kropp som 
motstand. Treningen er morsom, og hele kroppen trenes skån-
somt. Passer fi nt for både rehablilitetstrening, hjemmetrening 
og på senter. Flowin Pro er en profesjonell modell. Stabil mot 
gulvet, enkel å oppbevare. Leveres med fem pads, kne, hånd 
og fot. Størrelse 14x100 cm.

Friksjonsmatte

11013
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495768  MEdiSiNBAll m/HåNdTAK 4 kg
495384  MEdiSiNBAll m/HåNdTAK 6 kg
495386  MEdiSiNBAll m/HåNdTAK 8 kg
495387  MEdiSiNBAll m/HåNdTAK 10 kg

Medisinball med håndtak som gir mange nye øvelsesmuligheter 
utover det standard medisinballer tilbyr. Passer perfekt til core- 
og sirkeltrening, og gir en unik kombinasjon av håndvektens- og 
den tradisjonelle medisinballens treningsmuligheter. Ruglete 
gummiert antiskli overfl ate for godt grep.

495382  MEDISINBALL 1 kg, svart-lilla
495379  MEDISINBALL 2 kg, svart-lys blå
495380  MEDISINBALL 3 kg, svart-grønn
495381  MEDISINBALL 4 kg, svart-blå
495383  MEDISINBALL 5 kg, svart-rød
495385  MEDISINBALL 7 kg, svart-grå

Medisinballer med en ruglete gummiert antiskli overfl ate for godt 
grep. Perfekt for funksjonell styrketrening, core og sirkeltrening. 
Noe sprett i ballen. Disse skal ikke kastes hardt i gulvet eller 
brukes til slam-øvelser. Tofarget for å se forskjellen på tyngden.

Medisinballer

6491000  REDONDOBALL, 22 cm, blå
6491400  REDONDOBALL PLUSS, 38 cm, grønn  

Myke redondoballer for liggende, sittende og roterende øvelser. 
De er myke og har en overfl ate som gir god gripeevne. Passer 
for øvelser innen pilates, yoga, rehab og velværetrening. Leveres 
fl atpakket og pumpes enkelt opp med medfølgende ”sugerør”.
Instruksjon følger med. Maks 120 kg (150 kg for plussballen) 
belastning ved liggende trening.

Redondoballer

6491000

6491400

64045  BOBATHBALL, 45 cm, sølv
64055  BOBATHBALL, 55 cm, orange
64065  BOBATHBALL, 65 cm, grønn
64075  BOBATHBALL, 75 cm, sølv
64085  BOBATHBALL, 85 cm, lilla
64095  BOBATHBALL, 95 cm, rød

Dette er de sikreste bobathballene på markedet. Laget med ABS 
Anti Burst System, dvs at dersom ballen punkteres vil den bare 
sige sammen. Materialet er høyelastisk og utstyrt med en ventil. 
Angitt mål er maksimalt mål for ballens diameter. Det er mulig å 
endre ballens omkrets med 5-10% avhengig av lufttrykket. Pumpe 
til ballen følger ikke med. Ballene i størrelse 45-65 cm tåler en 
statisk belastning på 1000 kg og er eksplosjonssikker for perso-
ner med vekt inntil 170 kg. Ball 75 cm tåler 1000 kg/120 kg og ball 
85-95 cm tåler 250 kg/45 kg. 

Bobathballer ABS

495380495379495382

495385495383495381

495768 495384 495386, -87
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497448  WALL BALL 5 kg
497449  WALL BALL 8 kg
497450  WALL BALL 10 kg
497451  WALL BALL 12 kg

Wall Ball er laget for å kastes opp på vegg eller brukes som 
ekstra vekt. Disse skal ikke kastes hardt i gulvet eller til slam-
øvelser. Velg en TKO Slam ball til slike øvelser. Spretter ikke. 
Forsterkete sømmer. Slitesterk vinyl ytterskall og er fylt med 
gummi og fi ber. Alle baller uansett vekt = 36 cm diameter.

497437  SLAM BALL 5 kg
497438  SLAM BALL 8 kg
497440  SLAM BALL 12 kg
497441  SLAM BALL 15 kg
497442  SLAM BALL 18 kg
497443  SLAM BALL 20 kg

Disse ballene er laget for å kunne kastes hardt i gulvet, dvs til 
slam-øvelser. Spretter ikke. Slitesterkt gummiskall med ruglete 
overfl ate for godt grep. Absorberer ikke fuktighet/svette og er 
lett å rengjøre. Farge: sort. Alle baller uansett vekt = 24 cm.

Wall Ball

Slam Ball

604003  BAllSKål til fi tball

Til aktiv sitting og oppbevaring.

3902  VEGGHOLDER BOBATHBALL  

Veggmontert holder til bobathballer i størrelse 45 - 85 cm. 
Diameter 30 cm. Mål: 58x12 cm.

495298  MEDISINBALL STATIV ENKELT  

Enkelt stativ som kan laste opptil 10 stk baller. Størrelse: 
183x38x56 cm (HxBxD).

495233  MEDISINBALL STATIV DOBBELT  

Solid frittstående stativ for 10 stk medisinballer. Stativet er perfekt 
for lagring av medisinballer, det er kraftig og designet for å ta liten 
plass.

Oppbevaring baller

604003

67344  PUMPE til gymnastikkball
67346  PUMPE til bobathball

Ballpumper

67344 67346

3902

495298

495233
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2251  VEKTMANSJETT, 0,5 kg
2253  VEKTMANSJETT, 1,00 kg
2255  VEKTMANSJETT, 2,00 kg
2257  VEKTMANSJETT, 3,00 kg
2259  VEKTMANSJETT, 4,00 kg
2261  VEKTMANSJETT, 5,00 kg

Vektmansjetter i velkjent kvalitet. Sømmene vender innover, 
noe som hindrer lekkasje av innholdet. Vektmansjettenes  
lengde øker noe for hver vektenhet. Festes med lang  
borrelås. Selges enkeltvis.

494902 TKo HåNdMANuAlSETT RUBBER 2-20 kg
494903 TKo HåNdMANuAlSETT RUBBER 22-40 kg

Et av markedets beste håndmanualer i solid stål, trukket med 
non-marking gummi. Patentert TriGrip® håndtak og helstøpt 
konstruksjon. Gir et anatomisk korrekt grep. Den «trekantete» 
avrundede formen, gir et naturlig grep uansett størrelse på  
hånden. Kompakt design gjør manualene lettere å håndtere.  
Vekten er jevnt fordelt, som reduserer stress på hånd og fingre.  
10 par i hvert sett med 2 kg intervaller.

K173VCD-0.5 TKo HåNdMANuAl ViNyl 0,5 kg
K173VCD-1 TKo HåNdMANuAl ViNyl 1 kg
K173VCD-2 TKo HåNdMANuAl ViNyl 2 kg
K173VCD-3 TKo HåNdMANuAl ViNyl 3 kg
K173VCD-4 TKo HåNdMANuAl ViNyl 4 kg
K173VCD-5 TKo HåNdMANuAl ViNyl 5 kg
K173VCD-6 TKo HåNdMANuAl ViNyl 6 kg

Ideell for aerobic, turgåing, steptrening og mer. Hver størrelse 
er merket for enkel identifisering. Formen på vektene sikrer at 
de ligger stabilt på gulvet. Manualene er av stål, noe som sikrer 
jevn vekt. Vinylbelagt. Selges enkeltvis.

497779 TKo HåNdMANuAlSTATiV iNKl. MANuAlEr

Stødig og plassbesparende stativ med ti par lekre manualer i 
krom. 1 til 10 kg. Størrelse: 43x26x135 cm (BxDxH).  
Stativets vekt: 42 kg.  

Vektmansjetter tørrbruk

Håndmanualer

497779

K173VCD-0,5  -  K173VCD-6
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495657  HåNdMANuAlSTATiV For 38 PAr

Frittstående stativ på hjul til håndmanualer for gruppetrening.
Plass til 38 par. Designet for 0,5 kg - 6 kg håndmanualer. 
Låsbart. Størrelse: 137x100x60 cm (HxBxD).

494901  TKo HåNdMANuAlSTATiV For 10 PAr

Solid stativ med plass til 10 par manualer. Med gummiføtter 
som beskytter gulvet. Håndmanualer selges separat.
Størrelse: 220x71x81 cm (BxDxH). 

495237 TKO KETTLEBELL RACK

Solid stativ med plass til ca 20 stk kettlebells. En fi n måte å 
holde orden på utstyret. Kraftig konstruksjon med to stål-
plater for tung last. Gummiføtter som beskytter gulvet. 
Størrelse: 100x45x65 cm (BxDxH).

Oppbevaring

497453 TKO COMPETITION KETTLEBELL, 8 kg
497454 TKO COMPETITION KETTLEBELL, 12 kg
497455 TKO COMPETITION KETTLEBELL, 16 kg
497456 TKO COMPETITION KETTLEBELL, 20 kg
497457 TKO COMPETITION KETTLEBELL, 24 kg
497458 TKO COMPETITION KETTLEBELL, 28 kg
497459 TKO COMPETITION KETTLEBELL, 32 kg

Skall i stål og lakkert farge. Alle vektene har samme diameter. 
Sandblåste håndtak for godt grep. 

Kettlebells

497453         497454       497455        497456          497457        497458         497459

495237

494901494901

495657
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Body Pump

490174 DON OLIVER BODY PUMP BARBELL SET

Et populært og mye brukt Body Pump sett. Ett sett består av: 
Vektstang: 1 stk. Vektskiver: 1 kg (2 stk), 2,5 kg (2 stk), 5 kg (2 stk). 
Låser: 2 stk. Se spesifi kasjoner for alle delene under.

490176 DON OLIVER BODY PUMP VEKTSKIVE, 1 kg
490373 DON OLIVER BODY PUMP VEKTSKIVE, 2,5 kg 
490374 DON OLIVER BODY PUMP VEKTSKIVE, 5 kg
490175 DON OLIVER BODY PUMP VEKTSKIVE, 10 kg

Vinylvektene ruster ikke, maling fl asser ikke av, trenger ikke males 
om og er skånsome mot gulvet. Disse produktene tåler å bli brukt 
hardt og mye. Vektskivene i 2,5 kg og 5 kg har praktiske «hånd-
tak», slik at de kan brukes til alternativ trening.

490376 DON OLIVER BODY PUMP VEKTSTANG

Maksimal lasteevne med 10 kg vektskiver er 60 kg. 
Pulverlakkert overfl ate gir bedre grep. 
Vektstangen veier 2 kg og er 130 cm lang. 
Diameter 2,5 cm.

490375  doN oliVEr Body PuMP låS

Hurtiglås til Body Pump stang. Selges enkeltvis.

490174

490176

490373

490374

490175
490376

490375

Don Oliver Fitness Equipment er et anerkjent familieeid firma fra New Zealand som siden 1977 har produsert Body Pump utstyr av 
svært høy kvalitet. Det liker selv å kalle det ”god gammeldags kvalitet”. Er i dag anerkjent som en markedsleder i det internasjonale 
fitnessmarkedet. Produktene passer like godt til kommersielle sentere som til hjemmebruk.
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Undervisning  
og forbruk
En innbydende klinikk gir et godt 
førsteinntrykk og vi presenterer her 
dekorative plansjer og skjelettdeler 
for dekor og undervisning. 
Her finner du også et godt utvalg 
forbruksartikler med alt fra tape-
produkter, akupunkturnåler, 
benkepapir, oljer/kremer og mye 
annet.
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78300 SKJELETT ”STAN” - inkl. stativ

Helskjelett i naturlig størrelse. Kranium i tre deler. Hode, armer 
og ben er avtagbare. Stativ på hjul og et beskyttende trekk 
følger med. Høyde 170 cm. 

78402  RYGGRAD med plastdisker

Bevegelig ryggrad i naturlig størrelse med bekken og occiput. 
Skiver av plast samt spinalnerver. L3-L4 plate prolapsed på 
ryggsøylen. Arterier fi nnes i cervikaldelen. Høyde 74 cm.

Skjelettdeler

Undervisning

78309 SKJELETT ARM

Skjelettarm med skulderblad, krageben og hånd.

78313 SKJELETT HÅND

Skjelett av hånd med radius og ulna. Har fl eksibelt 
håndledd, og noe fl eksibilitet i fi ngrene. 

78310 SKJELETT BEN

Skjelett av ben med hofte og fot. Montert sammen med 
metallwire. Fleksibelt kneledd. Noe fl eksibilitet mellom tær.

78311 SKJELETT FOT

Skjelett av fot med del av tibia og fi bula.

Arm- og benskjelett

78309

78313

78311

78310

78402

78300

71985 LUMBAR SPINAL COLUMN

Korsrygg ryggsøyle med Prolapsed Intervertebral skive. Denne 
realistiske modellen viser i detalj 2. lumbalvirvel med spinal-
nerver, dura mater av ryggmargen. Den anatomiske modellen 
inkluderer 2 utskiftbare dorso-laterale prolapsed plater mellom 
fjerde og femte lumbale ryggvirvel. Ryggraden blir levert på en 
fl yttbar fot. Høyde 13 cm.

Ryggsøyle

71985
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78946 PLANSJE MUSKLER
78949 PLANSJE NERVER
78943 PLANSJE SKJELETT
79790 PLANSJE HÅND/HÅNDLEDD
79799 PLANSJE SKULDER/ALBUE
79850 PLANSJE COLUMNA
78024 PLANSJE SPINALNERVER
79780 PLANSJE HOFTE/KNE
79795 PLANSJE FOT/ANKEL

Plastlaminerte plansjer i størrelsen 50x65 cm med hull for 
oppheng. Plansjene er utmerket til undervisning og har 
anatomiske benevnelser på latin.

Anatomiske plansjer i hard plast

78946

79790

78949

79799

78943

79780

78910 TRIGGERPUNKTPLANSJER, 2 stk

Viser sammenheng mellom smerteområder og triggerpunkter. 
Av Travell og Simons. Størrelse: 82 x 97 cm. 
To plansjer i settet.

Triggerpunktsplansjer

78500 KNELEDD, deluxe
78502 SKULDERLEDD, deluxe
78503 HOFTELEDD, deluxe
79500 KNELEDD M/AVTAGBARE MUSKLER, 12 deler
79502 SKULDERLEDD M/AVTAGBARE MUSKLER, 5 deler

Funksjonelle ledd i høy kvalitet og naturtro størrelse med ligament. 
Modellene viser tydelig anatomien og mekanikken i leddene og gir der-
med et tydelig anatomisk bilde som gjør dem godt egnet for undervis-
ning og for pasientforklaring. Alle deler med brusk er malt blå. Model-
lene står på stativ.

Bevegelige funksjonelle ledd

78502

78503 78500

79500 79502
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Kinesiotape Thera-Band

9501   KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, beige
9502   KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, svart
9503   KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, blå
9504  KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, rosa
9505   KINESIOTAPE MERIDIUS, 5 meter, gul

9501-12 KINESIOTAPE MERIDIUS,  
                12-pk i blandede farger

9511   KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, beige
9513  KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, blå
9514  KINESIOTAPE MERIDIUS, 32 meter, rosa

Dette er en unik tape som korrigerer muskelspenning, lindrer smerte 
og forbedrer blod- og lymfesirkulasjonen. Den er laget med hudens 
karakteristiske egenskaper som modell, og overfører positiv senso-
risk informasjon til kroppen. Tapen muliggjør full bevegelsesfrihet da 
tapen kan strekkes til over 140%. Lateksfri og slipper gjennom luft. 
Vannavstøtende, tåler dusj og bading. Det anbefales at den sitter på 
huden i 3-4 dager. Bredde 5 cm. Tapen finnes i forskjellige farger, 
men egenskapene er de samme uansett farge.

Kinesiotape Meridius

9511

12926  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, svart
12928  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, beige
12929  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, blå
12930  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, rosa
12932  KINESIOTAPE THERA-BAND, 5 meter, grønn

12923  KINESIOTAPE THERA-BAND, 31 meter, svart
12924  KINESIOTAPE THERA-BAND, 31 meter, beige
12925  KINESIOTAPE THERA-BAND, 31 meter, blå

Denne tapen har de samme egenskapene som tapen over, og har 
i tillegg XactStretch Technology, som er Thera-Band kinesiology 
sin tøffe og funksjonelle design. Det unike rutemønsteret med de 
markerte hexagon rutene er til stor hjelp ved applikasjon av tapen, 
og gir behandleren et godt verktøy for å tape likt hver gang. Når 
de mindre rutene blir likesidige er tapen strukket 25%. Når de 
store rutene blir likesidige er tapen strukket 50%.

12932
12930

12925, 
12929

Forbruk
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9401    SPORTSTAPE CRAMER 1050i, 1 rull
9401-32 SPORTSTAPE CRAMER 1050i, 32 ruller

Cramer er markedsledende og velkjent som tapeleverandør i 
USA og har solgt produkter innenfor idrettsverdenen i snart 100 
år. Cramer 1050i brukes til avlastning- eller støttetaping samt 
forebyggende mot leddbånd- og muskelskader. Tapen har et 
hudvennlig lim med ekstra gode hefteegenskaper for å sitte 
godt på også ved idrett, samtidig som den er lett å rive av. Laget 
i 100% bomull. Lateksfri. Lengde: 13,7 meter. Bredde: 3,8 cm

9107-1 SPORTSTAPE STRAPPAL, 1 rull
9107  SPORTSTAPE STRAPPAL, 24 ruller

En velkjent og kraftig tape som gir god støtte. Brukes både til 
forebygging og behandling. Tapen har pustende egenskaper 
grunnet den porøse utformingen. Limet er svært sterkt og tåler 
høy fuktighet. enkel å rive i både lengde og bredde. Bredde 4 
cm. Lengde 10 m.

9207    LEUKOTAPE CLASSIC, 1 rull
9207-12 LEUKOTAPE CLASSIC, 12 ruller

En klassisk og sterk sportstape med meget bra hefteevne både 
for utsatte områder og i våte værforhold. Brukes forebyggende 
eller som stabilisering både innenfor trening og helse. Enkel å 
rive. Materiell: 100% bomull. Inneholder lateks. Bredde 3,75 cm. 
Lengde 10 m.

9208   LEUKOTAPE P, 1 rull
9208-6 LEUKOTAPE P, 6 ruller

En meget sterk tape når man trenger en ekstra sterk støtte 
ved f.eks. treningsskader. Brukes forebyggende eller som 
stabilisering både innenfor trening og helse. Enkel å rive og 
har en meget god og varig hefteevne. Materiell: rayon/viskose. 
Bredde 3,8 cm. Lengde 13,7 m.

9301 OPTIPLASTE-C SELVKLEBENDE, bredde 6 cm
9302 OPTIPLASTE-C SELVKLEBENDE, bredde 8 cm

Optiplaste-C er en selvklebende bandasje laget av bomull med 
meget gode festeegenskaper. Den benyttes ved stabilisering, 
avlastning, forebygging av skade og taping av idrettsskader. Kan 
også brukes for forebygging av skrubbsår. Kan brukes sammen 
med våre utmerkede sportstaper. Langvarig elastisitet. 100% 
bomull. Heftes med zinkoxid-gummi. Inneholder lateks. 
Lengde 2,5 meter og ca 4,5 meter i strukket tilstand.

Sportstape

9208

9301

9107-1

9209  HYPAFIX TAPEUNDERLAG

Hypafi x er selvklebende i non-woven kvalitet som benyttes som 
tapeunderlag eller som fi ksering ved bandasjering. Former seg 
lett etter kroppens konturer. Papiret bak er splittet, noe som 
forenkler appliseringen. Pustende og lateksfri.

9211 TAPESAKS

Tapesaksen er tilpasset til å klippe i både kinesiotape og 
sportstape. Lengde 19 cm.

Tapetilbehør

9207

9211
9209

9401
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82015 AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.20 x 15 mm
82515  AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.25 x 15 mm
82525  AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.25 x 25 mm
83025  AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.30 x 25 mm
83030  AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.30 x 30 mm
83230  AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.32 x 30 mm
83040  AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.30 x 40 mm
83050M AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.30 x 50 mm med hylse
83275M AKUPUNKTURNÅL MEDEMA  0.32 x 75 mm med hylse

Produsert av kirurgisk stål i Kina. Etylenoxidsterilisert med tre års holdbarhet 
for steriliseringen. Nålene er også egnet for elstimulering. 100 stk/pk og hver 
nål er pakket enkeltvis.

Akupunkturnål Medema

Se våre elakupunkturapparater i katalogen og 
på www.fysiopartner.no under elektroterapi.

Mengderabatt på Medema Akupunkturnåler:
Ved kjøp av minst 2000 nåler: 10% rabatt
Ved kjøp av minst 5000 nåler: 20% rabatt

!

!

86010 AKUPUNKTURNÅL SEIRIN  0.20 x 15 mm, blå
86030 AKUPUNKTURNÅL SEIRIN  0.30 x 30 mm, beige
86040 AKUPUNKTURNÅL SEIRIN 0.30 x 50 mm, beige

Japansk nål av kirurgisk stål som har en svært skarp sliping og med en 
silikoncoating som forenkler penetrering av huden. Plastskaft i ulike farger 
og uten hylse. Tre års holdbarhet for steriliseringen. 100 stk/pk og hver 
nål er pakket enkeltvis. 

Akupunkturnål Seirin

8428 AVFALLSDUNK FOR AKUPUNKTURNÅLER

Godkjent for risikoavfall som akupunkturnåler og kanyler. 
Størrelse 1,5 liter.

Avfallshåndtering

86010

86030

8428

Produsert av kirurgisk stål i Kina. Etylenoxidsterilisert med tre års holdbarhet 
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11108 BENKEPAPIR, hvite ark
11109 BENKEPAPIR, blå ark

Benkepapir i hele ark. Er tynn og svært myk i nonwowen kvalitet, 
med x-kutt for nese/munn. Det lager minimalt med lyd, er slitesterkt 
og har en svært hudvennlig kvalitet. Str. 60x195 cm. 200 stk/pk.

11100 BENKEPAPIR PÅ RULL, off  white, 50 cmx200 m
11107 BENKEPAPIR PÅ RULL, off  white, 60 cmx200 m

11301 BESKYTTELSESPAPIR HODESEKSJON, tynn
11308  BESKYTTELSESPAPIR HODESEKSJON, tykk

Benkepapir for hodeputen på benk. Den tynne er i nonwowen 
kvalitet. X-kutt for nese/munn med myk overfl ate. Str 35 x 40 cm. 
500 st/pk.

48950 PAPIRRULLHOLDER FOR VEGG

For montering på vegg. Epoxylakkert i hvitt. Passer til papirruller 
på maks 60 cm bredde. Bredde 63 cm.

Benkepapir

11100 - 11107

11109

11301 - 11308

48950

11108

970011

970001

970003

970005

970009

970001  URIAS SPLINT, 80 cm, lang arm 

970003  URIAS SPLINT, 53 cm, halv arm 

970005  URIAS SPLINT, 20 cm, hånd, dobbeltkammer

970007  URIAS SPLINT, 60 cm, legg/lår, dobbeltkammer

Margaret Johnstones Splint. Brukes til spjelking og til forebygging 
av kontrakturer. Blåses enkelt opp med munnen eller ved bruk av 
et munnstykke.

970009  URIAS MUNNSTYKKE, 100 stk/pk

Engangsmunnstykker for hygienisk oppblåsing av splint.

970011  URIAS F ILTER, 5 stk/pk

Filteret forhindrer fukt å komme inn i splinten ved oppblåsing.
Når fi lteret endrer farge er den oppbrukt. 5 stk fi lter i pakken.

Urias splinter

62000 ANTI-SKLIMATTE

Matten har meget bra antiskli egenskaper. Klipp til ønsket 
størrelse og legg det f.eks under apparater. Bredde 40 cm og 
lengde 200 cm.

Anti-sklimatte
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12200-1 MASSASJEOLJE GARNATIO, 1 liter
12200-5 MASSASJEOLJE GARNATIO, 5 liter

En tynn parafi nbasert allroundolje som passer til områder med 
lite hår.

12300  MASSASJEOLJE INERT, 1 liter 
12301-5  MASSASJEOLJE INERT, 5 liter 
En syntetisk olje som passer til følsom hud. Den beste oljen for 
allergikere.

12203-1 MASSASJEOLJE MASSNUT, 1 liter
12203-5 MASSASJEOLJE MASSNUT, 5 liter
En tynn parafi nbasert allroundolje med peanøttolje og 
vitamin E.

12214 MASSASJEKREM RUB IN, 1 liter
12215 MASSASJEKREM RUB IN, 5 liter

Luktfri, litt tynn og vannløselig massasjekrem med vitamin E. 
Behagelig for huden, og er lett å ta bort. Passer bra for tørr 
hud og områder med mye hår. 

12218 MASSASJEKREM PROLIVE, 1 liter
12218-5 MASSASJEKREM PROLIVE, 5 liter

En luktfri og litt tynn massasjekrem basert på olivenolje. Passer 
bra for tørr hud. Tilsatt vitamin E. 

12204 MASSASJEKREM HERBACUR, 1 liter
12207 MASSASJEKREM HERBACUR, 5 liter

Massasjekrem basert på kokosolje. Uparfymert og vannløselig.
Passer bra til områder med mye hår. 

12216 MASSASJEKREM LAVENDEL, 1 liter i burk

Denne massasjekremen er vaselinbasert og konsistensen er 
tykk som en salve. Inneholder eterisk lavendelolje, samt vitamin 
E og aloe vera ekstrakt. Passer for områder med mye hår. 

MassasjekremerMassasjeoljer

Økologiske massasjeoljer

12401  MASSASJEOLJE ECO NØYTRAL
12402  MASSASJEOLJE ECO YLANG YLANG
12403  MASSASJEOLJE ECO CHILI
12400  MASSASJEOLJE ECO, 3-pakk
En økologisk nøytral massasjeolje bestående av naturlige 
oljer. Inneholder ingen syntetiske tilsetningsstoff er, farger, 
parfyme, eller konserveringsmiddel. Nøytral er duftfri og 
er en utmerket baseolje for massasje samt at den tilfører 
huden fuktighet. Ylang ylang olje lukter av blomster og har en 
beroligende eff ekt. Chilli er en dyptvirkende olje som gir en 
varmende, avslappende følelse og som ved dypere massasje 
øker blodsirkulasjonen. 500ml fl aske med pumpe.
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14101 PUMPE til 1 liters fl aske
14100 PUMPE til 5 liters dunk

Pumper som passer til massasjeoljer og -kremer 
samt til desinfeksjonsmidler.

Pumper
14101

14100

1310405 DESIPLINT DESINFEKSJONSMIDDEL, 0,5 l
13105  DESIPLINT DESINFEKSJONSMIDDEL, 5 l

Til behandlingsbenker er Desiplint spesielt godt egnet, og kan 
med fordel benyttes også på andre produkter. Den er meget 
skånsom med polstringen, siden den ikke inneholder alkohol. 
Aktivt virkemiddel: Klorhexidin. Skal ikke tynnes.

497717  RENSESERVIETTER, 150 stk

Praktiske non-woven renseservietter. For rengjøring av putene 
på behandlingsbenker. Leveres i en praktisk bøtte med x-cut i 
lokket. Inneholder ikke alkohol.

13213  DESIHAND DESINFEKSJONSMIDDEL hånd, 
0,5 liter med pumpe

Desinfeksjonsmiddel som fjerner 99,9% av alle bakterier. Er 
fuktighetsbevarende og mykgjørende. Tørker raskt. Leveres i 
en hygienisk pumpefl aske.

Desinfeksjons-/rengjøringsmiddel

13213

1310405

13105 497717

5022 ULTRALYDGELE, dunk 5,5 kg, lysblå gele
5025 ULTRALYDGELE, dunk 5,5 kg, klar gele
5021  PUMPE til dunk

5291 ULTRALYDGELE, fl aske 260 ml, lysblå gele
5295 ULTRALYDGELE, fl aske 260 ml, klar gele

Ultralydgele av høy kvalitet som passer til alle apparater på 
markedet. Er uten luftbobler og uten olje. 

Ultralydgele

5295

5022
5025

5021

5022

5291
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Varme- og 
kuldeterapi
I dette kapittelet presenter vi ulike 
produkter for varme- og kulde-
behandling. Produktene kan benyttes 
for rehabilitering, skadeforebygging 
og velvære. 

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no
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15201 HYDROCOLLATOR bordmodell
Laget i emaljert stål. Temperaturen kan varieres mellom 30-100 
°C. Sylinderformet. Inkludert i prisen er ett rustfritt stativ med 
krympeslange for å minske slitasje i bunnen. Eff ekt: 1800W. Plass 
til 6 standardpakninger. Høyde: 47 cm. Diameter: 37 cm.

1222808 HYDROCOLLATOR E2 bordmodell
Laget i rustrfritt stål og er termostatstyrt mellom 71-74 °C. 
Leveres komplett med innvendig stativ, tappeslange, 3 
standard, 1 nakke og 2 ekstra store leirepakninger. Yttermål: 
Bredde 38 cm, dybde 33 cm, høyde 51 cm. Vekt 13 kg.

1222408 HYDROCOLLATOR M2, gulvmodell
Laget i rustrfritt stål med isolering av glassfi ber, med hjul. 
Termostatstyrt mellom 71-74 °C. Leveres komplett med 
innvendig stativ, tappeslange og 12 standard leirepakninger. 
Yttermål: bredde 67 cm, dybde 41 cm, høyde 84 cm.
Innermål: bredde 51 cm, dybde 31 cm, høyde 46 cm.
Vekt 22 kg. 

Hydrocollator

15201

1222408

1222808
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Frottéomslag
15110 FROTTÉOMSLAG, til standardpakning
15111 FROTTÉOMSLAG, til ekstra stor og ryggpakning
15112 FROTTÉOMSLAG, til nakkpakning
Omslag av frotté med borrelås.  
Passer til varmepakningene av leire

15103 RYGGMODELL, 25x61 cm
15102 NAKKEMODELL, 13x61 cm
15100 STANDARD, 25x30 cm
15104 EKSTRA STOR, 38x61 cm
Pakningen er sydd med flere seksjoner som er fyllt med spesial-
leire. De fuktes og varmes i en spesialbeholder med vann med 
temperatur på ca 71-74 °C. Legg aldri pakningen direkte på 
huden. Vi anbefaler frotté-trekkene som beskyttelse.  
La alltid behandleren legge pakningen på pasienten, ikke la 
pasienten gjøre det selv.

Varmepakninger med leire

15103

15104 15100

15102

12210 COOL POWER, kjølende krem, tube 150 ml
12220   COOL POWER, kjølende krem, pumpeflaske 500 ml
Velkjent kjølende krem som effektivt lindrer mindre hevelser og smerte. 
Gir økt blodsirkulasjon som fremskynder legingen. Kremen er enkel å 
påføre, den absorberes raskt og setter ingen merker på klærne. Kan 
benyttes både på klinikk og hjemme.

Cool Power – kjølende krem

17015 COLDPACK, 25x34 cm standard
17016 COLDPACK, 53 cm nakke
17017 COLDPACK, 17x28 cm halv størrelse

Coldpack har et geléfyll som beholder sin formbarhet selv ved 
nedkjøling til  -12°C. Gir effektiv behandling i ca 30 minutter og 
kan gjenbrukes en rekke ganger. Legg aldri pakningen direkte på 
huden, bruk alltid noe beskyttende mellom. Laget av polyurethan 
og inneholder ikke PVC eller lateks.

Coldpack

17016

Nylatexbånd

17015

17017

1221264-10  NYLATEXBÅND, 6x61 cm
1221206-10 NYLATEXBÅND, 6x122 cm
1221212-10  NYLATEXBÅND, 10x122 cm
Elastisk bånd med borrelås. Trukket i vevet nylon. Brukes til 
fiksering av varme/kulde pakker, elektroder m.m. Kan vaskes.

12210
12220
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AVTALEVILKÅR

I avtalevilkår skilles det mellom Private Forbrukere og 
Profesjonelle Kunder. Definisjonen på en profesjonell 
kunde er at denne benytter produktet i forbindelse med 
en aktivitet som han/hun har økonomisk fordel av, eller 
som andre grunnet bruken har en økonomisk fordel av. 
En registrert virksomhet som kjøper et produkt er uten 
unntak å anse som en profesjonell kunde. Ved avvik 
mellom rettigheter for Profesjonelle og Private, vil dette 
være markert.

Avtalevilkårene ved kjøpets inngåelse er å anse som 
gjeldende. Dersom avtalevilkårene endres i etterkant av 
en inngått avtale, vil ikke endringene ha tilbakevirkende 
kraft. Bestillings tidspunktet anses som avtaletidspunktet.

 
SALGSVILKÅR OG BETALING

Mva kommer i tillegg til alle priser. Vi sender 
ordrebekreftelse til registrert e-post adresse på alle 
bestillinger. Ordrebekreftelsen inneholder det avtalte 
kjøpet. Ved avvik mellom ordrebekreftelse og ønsket 
kjøp må dette meddeles Fysiopartner umiddelbart, og 
senest innen 24 timer, på telefon 23 05 11 60 eller epost 
adm@fysiopartner.no. Prisene i nettbutikken og salg via 
telefon kan divergere, og prisavslag kan ikke kreves som 
følge av at varen er billigere ved alternativ kjøpsform. 
Leveringsbetingelsene følger norsk lov. Selger 
forbeholder seg eiendomsrett til varene inntil full betaling 
er mottatt. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr.

Fysiopartner tar forbehold om pris endringer, trykkfeil, 
endringer i tekst, bilder, linker på våre nettsider, tekniske 
feil på våre nettsider og feil i vårt trykte materiell. Av 
publiserings tekniske grunner kan mindre fargeavvik i 
bildene på web og trykket materiell forekomme. Ved 
tekniske feil i vår nettbutikk som påvirker prisen på varer 
vil Fysiopartner ha rett til å kontakte kunden og oppgi 
rett pris.

Varer på tilbud eller kampanje refunderes ikke! Dette 
gjelder både i nettbutikken og ved kjøp via telefon av 
Fysiopartner.

Private forbrukere kan kun betale med betalingskort 
i Fysiopartners nettbutikk. Beløpet blir reservert ved 
bestilling og belastet betalingskortet ved registrering av 
ordre. Registrerte virksomheter kan velge faktura som 
betalingsmåte i nettbutikken etter kreditgodkjenning av 
Fysiopartner, eller betalingskort.

 
BESTILLING

For å handle hos Fysiopartner må man ha fylt 18 
år. Bestillingen er bindende i det kunden bekrefter 
bestillingen. Ordrebekreftelse sendes til den registrerte 
e-postadressen. Ordrebekreftelsen inneholder all 
nødvendig informasjon om produkter, pris, frakt og 
leveringsadresse. Ved avvik mellom ordrebekreftelse 
og ønsket kjøp må dette meddeles Fysiopartner 
umiddelbart, og senest innen 24 timer, på telefon 
23 05 11 60 eller epost adm@fysiopartner.no. 
Administrasjonsgebyr på kr. 45,- (eks mva) vil tilkomme.

LEVERING / FRAKTKOSTNADER

Levering skjer fra Fysiopartner sitt lager på Sofiemyr. Vi 
delleverer kun etter avtale, og ekstra fraktkostnader vil 
tilkomme. Forsendelse skjer med eksternt fraktselskap 
for kjøpers risiko.

Bedrift: Pakker og store varer leveres til registrerte 
adresses dør. (Ved større leveringer, se punkt under.) 
Levering til firmaer registrert kun med personnavn vil 
bli behandlet som privat levering, derfor må det fremgå 
tydelig av navnet at det er et firma.

Privat: Pakker opp til 35 kg sendes til nærmeste utlever-
ingssted. Store varer leveres til registrerte adresses dør.

På alle ordre vil fraktkostnad tilkomme ihht våre 
fraktklasser, om ikke annet er avtalt. Kunden betaler 
kun frakt på det tyngste produktet i en bestilling. Unntak 
dersom totalvekten overstiger 1000 kg. Fraktkostnader 
vil komme frem på tilbudet som mottas.

Ordre som skal leveres / bæres inn / monteres av 
Fysiopartner:

• Kunde må oppgi adkomstmuligheter fra gateplan 
(f.eks. trapp/dør/garasjeanlegg/heis osv.)

• Kunde må oppgi mål i cm. på høyde og bredde 
på døråpninger og i tillegg høyde/bredde oppgi 
dybdemål der varene kan transporteres i heis.

• Kunde må ta bilder av korridor/døråpning/trapp/heis 
for å lettere kunne beregne tidsbruk.

• Ved feil informasjon om mål/adkomstmuligheter så vil 
kunde bli fakturert for ekstra tidsbruk i ettertid.

• Ved større ordre må det tas en befaring av 
Fysiopartner for å beregne tidsbruk ved levering.

• Tilleggskostnader for levering tilkommer.

 
ANGRERETT OG REKLAMASJON – PRIVAT

Angrerett: Senest 14 dager etter mottak av varen. Varen 
må være uåpnet og i original emballasje. Returfrakt 
betales av kunden. Hele ordren krediteres, inkl. frakt, 
fakturagebyr etc. etter mottatt og godkjent retur.

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter 
utenfor Fysiopartners ordinære sortiment eller produkter 
som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. 
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres 
tilbake i samme stand og mengde og beskadigelsen 
eller forringelsen skyldes forbrukerens omgang med 
produktet, for varer der selve leveringen har medført at 
de ikke kan leveres tilbake og for varer hvor det fysiske 
produktet kun er en del av totalproduktet.

Reklamasjon ved produksjonsfeil: To år etter at kjøper 
har mottatt varen, men dersom varen eller deler av 
varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides 
reklamasjonsfristen til fem år. Fysiopartner står for 
returfrakt. Hvis produktet ikke kan repareres erstattes 
produktet og sendes fraktfritt til kunde. Forbruksvarer er 
unntatt denne garantien (men gjelder ødelagte produkt 
ved levering).

Reklamasjon ved transportskade: Må påføres fraktpapir-
ene ved mottak og meldes til Fysiopartner innen 3 

dager etter mottak. Uten dette vil reklamasjonsrett for 
fraktskade bortfalle. Fysiopartner står for returfrakt. 
Fysiopartner erstatter skadede varer og sender fraktfritt 
til kunde etter godkjent retur.

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: 
Må meldes senest to måneder fra det tidspunktet da 
forbrukeren oppdaget feilen eller burde ha oppdaget 
den. Fysiopartner står for returfrakt. Nye varer sendes 
fraktfritt til kunde etter mottatt og godkjent retur av feil 
vare.    

Fysiopartner hefter ikke for tap som tapt arbeidsfortjen-
este eller andre tap pga. svikt i produktet. Fysiopartner 
kan kun kreves for kostnaden som er direkte 
relatert til å få produktet til å fungere igjen etter 
hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke anledning til 
kompensasjon. 

ANGRERETT OG REKLAMASJON – BEDRIFT

Angrerett: Senest 14 dager etter mottak av varen. Varen 
må være uåpnet og i original emballasje. Returfrakt 
betales av kunden. Kun produktpris kreditteres 
(100% for ordinære lagervarer og 80% for ordinære 
bestillingsvarer). Forsendelseskostnader vil ikke bli 
refundert, med mindre selger har misligholdt avtalen, 
da dette ikke er en del av produktkjøpet, men en 
videreformidling av eksterne tjenester (jvf. leveringssted).

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter 
utenfor Fysiopartners ordinære sortiment eller produkter 
som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. 
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres 
tilbake i samme stand og mengde og beskadigelsen 
eller forringelsen skyldes forbrukerens omgang med 
produktet, for varer der selve leveringen har medført at 
de ikke kan leveres tilbake og for varer hvor det fysiske 
produktet kun er en del av totalproduktet.

Reklamasjon ved produksjonsfeil: 1 års garanti om 
ikke annet er angitt. Fysiopartner står for returfrakt. 
Hvis produktet ikke kan repareres erstattes produktet 
og sendes fraktfritt til kunde. Forbruksvarer er unntatt 
denne garantien (men gjelder ødelagte produkt ved 
levering).

Reklamasjon ved transportskade: Må påføres fraktpapir-
ene ved mottak og meldes til Fysiopartner innen 3 
dager etter mottak. Uten dette vil reklamasjonsrett for 
fraktskade bortfalle. Fysiopartner står for returfrakt.
Fysiopartner erstatter skadede varer og sender fraktfritt 
til kunde etter godkjent retur.

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: 
Må meldes innen 5 virkedager etter mottak. Fysiopartner 
står for returfrakt. Nye varer sendes fraktfritt til kunde 
etter mottatt og godkjent retur av feil vare.

Fysiopartner hefter ikke for tap som tapt arbeids-
fortjeneste eller andre tap pga. svikt i produktet. 
Fysiopartner kan kun kreves for kostnaden som er 
direkte relatert til å få produktet til å fungere igjen etter 
hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke anledning til 
kompensasjon.

Salgsbetingelser – Fysiopartner as



90

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Helse- og omsorgsprodukter

MEDISINSKE STOLER Lojer Capre RC/MC
Capre Recovery Chair (RC) og Medical Chair (MC) er 
avanserte og allsidige medisinske stoler med unik design. 
Capre RC/MC er basert på pasientens behov og kan i mange 
tilfeller være å foretrekke fremfor en tradisjonell sykehusseng. 
Brukes for eksempel ved dialyse og cytostatikabehand-
ling, postoperativ rehabilitering, transfusjon, prøvetaking, 
øyeundersøkelse, skjønnhetspleie og plastikkirurgi.

Värillinen

Harmaasävy

Yksiväri

Nega

Helse- og omsorgsprodukter

Lojer er et fi nsk medisinskteknisk selskap med et bredt spekter av egenproduserte, internasjonalt ledende produkter 
til sykehus og eldreomsorg som operasjonsbord, senger, medisinske stoler, nattbord og avanserte behandlingsbenker. 
Lojer har 30 års erfaring med å utvikle helseprodukter i samarbeid med ledende sykehus og helsepersonell for å 
møte kravene og forventningene til moderne omsorg. Alle Lojers produkter er produsert i Finland med materialer og 
komponenter av høyeste kvalitet. Nedenfor er en nærmere presentasjon av et begrenset utvalg. Kontakt oss for mer 
informasjon.

OPERASJONSBORD Lojer Scandia SC330
Lojer Scandia SC330 er et moderne elektrohydrau-
lisk operasjonsbord som passer til alle kirurgiske 
prosedyrer. Operasjonsbordet er pålitelig, enkelt 
å bruke og tilbyr en langsiktig og kostnadseff ektiv 
løsning for operasjonssalen. 

SYKEHUSSENG ScanAfi a X- ICU 
Kvalitetssengen er et trygt valg for alle ulike avdelinger 
på sykehus og oppfyller kravene i den nye standarden 
EN 60601-2-52: 2010 for sykehussenger. Avanserte 
funksjon er kombinert med stilig design. ScanAfi a en X-
ICU har funksjoner som eksepsjonelt høydeomfang og en 
rekke elektriske justeringsmuligheter, noe som forenkler 
pasientposisjonering for økt komfort. Kan leveres med 
bredt tilbehørssortiment. 
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Helse- og omsorgsprodukter

UNDERSØKELSESBENK AFIA
Lojers populære undersøkelsesbenk i Afi a-serien. Denne 
er spesialutviklet for krevende bruksområder der pasienten 
må fl yttes. Afi a kan tilpasses en rekke undersøkelses- og 
behandlingsmetoder og kan suppleres med en rekke tilbe-
hør for å møte ulike behov.

Värillinen

Harmaasävy

Yksiväri

Nega

DUSJVOGN Veera
Dusjvogn Veera har en myk varmeisolert madrass og 
hydraulisk høydejustering.

Produkter for hjemmebasert omsorg 

Lojers hjemmepleieprodukter er produsert med fokus på 
eldres behov og for helsepersonell. Det brede spekteret 
inkluderer sykesenger, sengebord og dusjmøbler, designet 
for å forenkle pasientomsorgen hjemme. Samtidig 
opprettholder helsepersonell et trygt og ergonomisk 
arbeidsmiljø.  

SYKESENG Scanafi a XHS

MODUX
Modux er den unike 
sykesengen som 
raskt og enkelt 
kan monteres 
uten verktøy. 

MER INFORMASJON OM VÅRE HELSE- OG 
OMSORGSPRODUKTER FINNES PÅ 
WWW.LOJER.COM 



Tilgjengelighet, rådgiving, kvalitet, 
god service og sikre leveranser

For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Serviceavtale

! Serviceavtale sikrer drift og 
oppfølging av lovpålagt håndtering 
av medisinsk utstyr. Be om tilbud. 
E-post: service@fysiopartner.no

Har du ansvar for medisinsk utstyr eller treningsutstyr? For medisinsk utstyr finnes det “Forskrift om håndtering av 
medisinsk utstyr” fra Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgs departementet. (se www.lovdata.no 
FOR-2012-11-29-1373).
Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i 
samsvar med sitt formål. For treningsutstyr finnes det ingen slike forskrifter, men som drifter av treningssenter eller fysi kalsk 
trening har man et ansvar for at apparatene til enhver tid er sikre å bruke, og jevnlig ettersyn av fagfolk vil sikre dette. 
Fysiopartner ønsker å ta ansvar for de produktene og utstyr som vi selger under hele sin livssyklus. Med en 
serviceavtale for forebyggende vedlikehold, kan dere som avtalekunde være sikre på at utstyret blir vedlikeholdt i 
samsvar med gjeldende forskrifter og produsentens anvisninger. 
Lenger levetid og unødig slitasje for produktet, samt mindre nedetid vil være positive følger av slik service. 

Derfor velger du serviceavtale fra Fysiopartner:

• Service er forebyggende vedlikehold

• Følg lovpålagt forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

• Avtalekunder blir prioritert på tilbakemeldinger og 
utrykningstid

• Unngå driftsstans grunnet manglende vedlikehold

• Forleng levetiden på utstyret

• Få en regelmessig gjennomgang av utstyret

• Spar kostnader på store reparasjoner pga unødvendig 
stor slitasje

• 20% rabatt på reservedeler

• 3 måneder garanti på utført service (gjelder ikke skjulte 
feil og mangler)

• Individuelt tilpasset serviceavtale til deres behov

• Personlig rådgivning

• Apparatoversikt og serviceskjema som oppdateres ved 
hvert servicebesøk

KONTAKT OSS FOR ET PRISTILBUD PÅ 
SERVICEAVTALE



For aktuelle priser og mer informasjon: www.fysiopartner.no

Kundeservice

Showroom

Finansiering og leasing

Kontakt oss for bestillinger, tilbud og spørsmål i vår kontortid: 
Telefon: 23 05 11 60 
Epost: salg@fysiopartner.no 

Vi har et stort showroom i våre kontorlokaler på Løren i Oslo. 
Du er velkommen til å gjøre en avtale for å se nærmere på et 
utvalg produkter som er utstilt der.

Å oppgradere utstyr, åpne et nytt senter eller klinikk 
innebærer en vesentlig investering. I samarbeid 
med DLL Finans kan vi tilby individuelle og fleksible 
finansieringsløsninger for store og små kjøp.

Endringer i selskapets utstyrspark kan gjøres enkelt og 
på en fleksibel måte under hele avtaleperioden.

Omfattende forsikring. Med vår totalforsikring er dere 
forsikret mot ubehagelige overraskelser.

Leie med fast eller flytende månedskostnad. En fast 
månedskostnad gir trygghet da kostnaden alltid er kjent 

Bestill døgnet rundt i vår nettbutikk: 

fysiopartner.no
aktuelle priser  •  kampanjer  •  informasjon

og gjør det lettere å budsjettere. Flytende måneds-
kostnad kan både gi lavere og høyere måneds kostnad.

Fleksible investeringer. Investeringer kan skje i 
takt med foretakets vekst uten at man bruker opp 
investeringsbudsjettet eller bankkreditten. 

Ved slutten av avtaleperioden kan utstyret enten skiftes 
ut med nye modeller, returneres eller den aktuelle avtalen 
kan forlenges. I enkelte tilfeller kan utstyret kjøpes til 
gjeldende markedsverdi.

ÅPEN

T I M E R
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