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Innehåll
Vi hjälper våra kunder att hjälpa. 

Medema Physio AB är en organisation som drivs av att 
förstå våra kunders behov och som utvecklar  lösningar 
som bidrar till ömsesidigt bättre affärer, hälsa och 
välmående. Baserat på kunskap om din verksamhet 
och dina behov, erbjuder vi ett komplett och noga utvalt 
sortiment av produkter och tjänster.

Fysioterapi, träning, massage och rehab

Sedan 1967 har vi varit en marknadsledande aktör med 
ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner för våra 
kunder och leverantörer.

Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter av 
välkända, etablerade varumärken till helhetslösningar och 
tjänster för kompletta vårdinrättningar.

Tillgänglighet, rådgivning, kvalitet, god service och säkra 
leveranser av allt från förbrukningsartiklar till helhetslösningar 
gör att vi stärker våra kunders verksamhet. 

Tack för att du väljer att handla av Medema.
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Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyheter, 
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Behandlings- och undersök nings-
bänkar, massagebänkar, massage-
stolar, bobathbänkar, tippbrädor, 
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Cyklar, crosstrainers, löpband, 
roddapparater, gåbarrar, arm-  
och bentränare
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Behandlingsbänkar 
Behandlingsbänken anses vara det viktigaste 
redskapet för en terapeut och vi erbjuder ett 
mycket brett sortiment, för att kunna tillgodo-
se allas behov. Vi presenterar i detta kapitel 
både stationära och portabla behandlings-
bänkar, undersökningsbänkar, behandlings-
stolar, bobathbänkar och tippbrädor samt 
många olika tillbehör.
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Hundraårig erfarenhet av produktteknologi och hälsovård kom-
binerat med förstklassig design har resulterat i en unik serie 
behandlingsbänkar i en klass för sig beträffande formgivning 
och användbarhet.

Bänken är ett arbetsredskap värt att satsa på och det går att 
designa sin egen bänk med val av tillbehör, bredd på liggytan 
och färg på klädseln. Capre-serien består av behandlings- 
bänkarna Capre FX, F och M, undersökningsbänken Capre E 
och behandlingsstolen Capre BC. De har alla ett flertal innovativa 
lösningar samt toppkvalitet och tillverkas av Lojer i Finland. 

FX3 CAPRE FX3, 3-delad elektrisk med fotbåge

FX5 CAPRE FX5, 5-delad elektrisk med fotbåge

Eliten bland behandlingsbänkar!  
Stabil, tyst och tål mycket krävande användning och tack vare 
sin innovativa design så är bänken även en vacker inrednings-
detalj. Bänkens anatomiskt utformade dynor ger en hög 
komfort och stöd för patienten och den kan även användas för 
sittande behandling med fotdynan som ryggstöd. Stort höjd-
omfång för en bra arbetsställning och liggytan lyfter sig rakt 
vertikalt tack vare pelarna. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 
48-88 cm med fotbåge. 

Huvuddynan är steglöst reglerbar med gaskolv. Höj- och 
sänkbara armstödsdynor med gaskolv som också är sido-
svängbara och kan bredda bänken på den 5-delade  
bänken. Gaskolvreglerad fotdyna. 

Hjul med centrallåsning som standard. Tvåfärgade dynor som 
standard på den 5-delade bänken och enfärgade dynor på 
den 3-delade bänken. Vitlackerad ram och underrede i svart 
metallic som standard. Valmöjlighet att välja både ram, under-
rede och färg för att kunna designa sin egen bänk.  
Valfri bredd 55 eller 65 cm. Bredd 75 cm mot tilläggskostnad.  
Max belastning 250 kg.

Lojer Capre behandlingsbänkar

Lojer Capre FX 
FX3

FX5

Bänkarna på bilderna är tilläggsutrustade
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F3 Capre F3, 3-delad elektrisk
F3H Capre F3H, 3-delad hydraulisk

Denna mångsidiga bänk med delad liggyta är framför allt  
avsedd för behandlingar inom rehabilitering, manuell terapi och 
fysioterapi. Omformbar, justerbar och tyst vilket bidrar till en 
ökad användarkomfort och funktionalitet. Bänken är stabil och 
har ett stort höjdomfång och reglagen är lätthanterade. Huvud-
dynan är steglöst reglerbar med gaskolv. Gaskolvreglerad 
fotdyna. Den elektriska modellen är höj- och sänkbar mellan 
45-92 cm och den hydrauliska mellan 49-90 cm. Hjul med 
centrallåsning som tillbehör. Valfri bredd 55, 60 eller 65 cm. 
Bredd 75 cm mot tilläggskostnad. Valfri färg på klädseln utan 
extra kostnad. Max belastning 210 kg.

F5 Capre F5, 5-delad elektrisk
F5H Capre F5H, 5-delad hydraulisk

Som ovan, men har även gaskolvreglerade höj-  
och sänkbara armstödsdynor.

M2 Capre M2, 2-delad elektrisk
M2H Capre M2H, 2-delad hydraulisk

En stadig och lätthanterlig bänk som har alla basfunktioner 
som en standardbänk behöver. Bänken har en hel liggyta som 
lämpar sig speciellt för massage och den tillhör de främsta på 
marknaden vad gäller både pris och kvalitet. Stabil, tyst och 
lätthanterlig. Huvuddynan är steglöst reglerbar med gaskolv. 

Den elektriska modellen är höj- och sänkbar mellan 45-92 cm 
och den hydrauliska mellan 49-90 cm. Hjul med centrallåsning 
som tillbehör. Valfri bredd 55, 60 eller 65 cm. Bredd 80 cm mot 
tilläggskostnad. Valfri färg på klädseln utan extra kostnad.  
Max belastning 210 kg.

M4 Capre M4, 4-delad elektrisk
M4H Capre M4H, 4-delad hydraulisk

Som ovan, men har även gaskolvreglerade höj-  
och sänkbara armstödsdynor.

Lojer Capre F 

Lojer Capre M  

F5H

M2

M4

F5

Bänkarna på bilderna är tilläggsutrustade

Bänkarna på bilderna är tilläggsutrustade

F3
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4040X  Lojer undersökningsbänk 4040X

En utmärkt undersökningsbänk med en genomtänkt design 
och konstruktion som gör den lätt att använda, underhålla och 
rengöra. Ett stort plus för unika egenskaper, möjlighet till extra 
utrustning och det stora höjdomfånget. Bänken har ett mycket 
stadigt underrede och stora hjul, 125 mm. Elektriskt höj- och 
sänkbar med en handkontroll med marknadens bästa höjd-
justeringsområde, 40-95 cm. Ryggdynan kan justeras elektriskt 
eller för hand upp till 73 grader. Bredd 70 cm (80 och 90 cm 
som tillval). Pappersrullehållare och uttag för tillbehörsadapter 
som standard. 

Fabriksmonterade tillval: Trendelenburg, fotstänger,  
batteri-backup, dubbelhjul och centrallåsning. 

Tillbehör: Grindar, droppställning, armstöd, nackstöd, kör-
handtag för förflyttning, adapter för extra utrustning, antistatisk 
klädsel, tillbehörsskena och anestesibåge. Valfri färg på klädseln 
utan extra kostnad. Max belastning 210 kg.

Undersökningsbänkarna finns även i ett hydrauliskt utförande, 
modell 4040XH och i en modell för tyngre patienter, modell 
4040XL med en max belastning på hela 300 kg!

 

BC  Lojer Capre BC – Beauty Chair

En avancerad och mycket mångsidig behandlingsstol med 
unik finsk design och perfekt patientkomfort tack vare de ana-
tomiskt utformade dynorna. Stolen är utvecklad i samarbete 
med professionella kosmetologer, massörer och fotterapeuter. 
Den är elektriskt höj- och sänkbar och har en elektrisk regle-
ring av både ryggdynan och sittdynan. Huvuddynan är längd- 
och vinklingsbar samt med andningshål och kudde. Armstöd-
en är vinklingsbara upp och ned med gaskolv som standard. 
Sidosvängbara samt höj- och sänkbara armstöd som tillval. 
Centrallåsbara hjul. Handkontroll för de elektriska funktionerna. 
Längd 186-213 cm. Bredd sittdyna 62 cm. Totalbredd 88 cm. 
Höjdreglerbar 60-85 cm. Max belastning 160 kg. 

Capre BC är vidareutvecklad för sjukvården i ytterligare två 
modeller, Capre MC – Medical Chair och Capre RC  
– Recovery Chair. 

Lojer Undersökningsbänkar

Lojer Capre BC Behandlingsstol

BC

4040X

Bänkarna på bilderna är tilläggsutrustade

4040XL

Medema erbjuder ett stort sortiment  
av undersökningsbänkar. Kontakta  
vår kundtjänst för en specialbroschyr  
samt mer information.

!
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CA100 Hjul med centrallåsning

Tillbehör till Lojer Capre M, F och E-modellerna.  
Måste sambeställas med bänken.

CA101 Höjdinställningsram/Fotbåge

Tillbehör till Lojer Capre M, F och E-modellerna.  
Måste sambeställas med bänken. 

CA102 Sidodynor till Lojer Capre M, par
CA103 Sidodynor till Lojer Capre F, par

Sidofällbara dynor för breddning av bänken. 

CA104 Dubbelt vinklingsbar huvuddyna

För att kunna arbeta även med sittande behandling.  
Med detta tillbehör kan även huvuddynan lyftas horisontellt.  
Kan ej fås på modellerna som saknar armstödsdynor.

CA107 Dränageläge, hydrauliskt till Lojer Capre F och FX
CA108 Dränageläge, elektriskt till Lojer Capre FX
CA129 Dränageläge, elektriskt till Lojer Capre F

CA110 Pappersrullehållare, bredd 50 cm
CA111 Pappersrullehållare, bredd 60 cm

CA116 Batteri back-up till Lojer Capre FX

CA124 Specialbredd 80 cm till Lojer Capre M
CA105 Specialbredd 75 cm till Lojer Capre F
CA106 Specialbredd 75 cm till Lojer Capre FX

CA171  Fyllnadskudde till andningshål

Tillbehör Lojer Capre behandlings- och undersökningsbänkar

CA101
CA100

CA107

CA110

CA104

CA102, CA103



9Behandlingsbänkar

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

B
eh

an
d

lin
g

sb
än

ka
r

Lojer Delta behandlingsbänkar

Delta är originalbänken, tillverkas av Lojer i F inland och säljs exklusivt av Medema i Sverige.  
En klassisk och mycket omtyckt bänk som under många år har varit favoritbänken hos både massörer,  
fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer m fl. Den tillverkas i två olika serier: Professional och Standard. 

DP2 Lojer Delta Professional, 2-delad elektrisk
DP4 Lojer Delta Professional, 4-delad elektrisk

En gedigen och mycket stabil behandlingsbänk med ett extra 
stort höjdomfång. Huvuddynan är steglöst reglerbar med en 
gaskolv. Höj- och sänkbara armstödsdynor på den 4-delade 
modellen. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 47-98 cm. Valfri 
bredd 50, 55 eller 60 cm. Bredd 70 cm som tillval (går ej att 
kombinera med sidodynor). Hjul med centrallåsning samt 
sidodynor som går att fälla som tillbehör. Valfri färg på klädseln 
utan extra kostnad. Max belastning 200 kg.

DP3 Delta Professional, 3-delad elektrisk
DP5 Delta Professional, 5-delad elektrisk

Mycket stabil och omtyckt behandlingsbänk som har en delad  
liggyta. Huvuddynan är steglöst reglerbar med en gaskolv.  
Höj- och sänkbara armstödsdynor på den 5-delade modellen.  
Elektriskt höj- och sänkbar mellan 48-100 cm. Manuellt dränage-
läge och fotdyna som går att höja manuellt till 75 grader.  
Valfri bredd 50, 55 eller 60 cm. Hjul med centrallåsning samt  
sidodynor som går att fälla som tillbehör. Valfri färg på klädseln 
utan extra kostnad. Max belastning 200 kg.

Delta Professional 

DP4 

DP5

DS4  Delta Standard, 4-delad elektrisk
DS4H  Delta Standard, 4-delad hydraulisk

En klassisk behandlingsbänk som är mycket omtyckt av 
olika terapeuter som inte har så stora krav på stabilitet eller 
höjdlägen och den passar därför utmärkt för t ex massörer. 
Huvuddynan är steglöst reglerbar med en gaskolv. Höj- och 
sänkbara armstödsdynor. Bänken är höj- och sänkbar mellan 
57-87 cm. Valfri bredd 50, 55 eller 60 cm. Bredd 70 cm som 
tillval (går ej att kombinera med sidodynor). Hjul med central-
låsning samt sidodynor som går att fälla som tillbehör. Valfri 
färg på klädseln utan extra kostnad. Max belastning 200 kg.

Lojer Delta Standard Bänkarna på bilderna är tilläggsutrustade

Bänken på bilden är tilläggsutrustad

DS4
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21222   Hjul med centrallåsning 

21223   Sidodynor, par 

Sidofällbara dynor för breddning av bänken. 

21199   Höjdinställningsram/fotbåge 

21204   Dubbelt vinklingsbar huvuddyna

För att kunna arbeta även med sittande behandling.  
Med detta tillbehör kan även huvuddynan lyftas horisontellt.

21190   Elektriskt dränageläge

Extra motor som ger ett elektriskt dränageläge samt  
en elektriskt alternativt manuell reglering av fotdynan.

M02003  Handmanöverdosa

Extra reglage fastmonterat under huvuddynan för höjning och 
sänkning av bänken.

M02001  Extra fotmanöverdosa

21198    Hållare till fotmanöverdosa till Delta Standard

21200    Hållare till fotmanöverdosa till Delta Professional

21210-DS  Pappersrullehållare Delta Standard

21210-DP  Pappersrullehållare Delta Professional

Passar enbart för pappersrullar med bredd 50 cm.

21207   Bredd 70 cm

Kan enbart beställas till bänkarna med hel liggyta och det går 
ej att beställa sidodynor till denna bredd.

Tillbehör till Lojer Delta behandlingsbänkar

DS5 Lojer Delta Standard, 5-delad elektrisk
DS5H Lojer Delta Standard, 5-delad hydraulisk

En standard behandlingsbänk som har en delad liggyta.  
Huvuddynan är steglöst reglerbar med en gaskolv.  
Höj- och sänkbara armstödsdynor. Bänken är höj- och sänk-
bar mellan 58-89 cm. Manuellt dränageläge och fotdyna som 
går att höja upp till 70 grader. Valfri bredd 50, 55 eller 60 cm. 
Hjul med centrallåsning samt sidodynor som går att fälla som 
tillbehör. Valfri färg på klädseln utan extra kostnad.  
Max belastning 200 kg.

Lojer Delta Standard

DS5H 

21223

21199 21204

21210

21222

DS5 

Bänkarna på bilderna är tilläggsutrustade
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Future

Färger på Lojers behandlingsbänkar

Lojer lanserar en ny serie extremt slitstarka bänkklädslar i ett material med pärlemorskimrande yta. Antibakteriellt,  
antimikrobiellt och mögelbehandlat – mycket lämpligt för dagens hygienbehov. Materialet är dessutom miljövänligt,  
vattenavvisande, brandsäkert och bleknar inte. Se vårt stora urval av färger, kontakta oss gärna för mer info! 

En ny generation av PVC-fria material i enlighet med Oeko-Tex standard. 

Nature

Vill du få en bättre känsla av strukturen på  
den nya pärlemorskimrande klädseln Future?  
Se videon på www.medema.se

!

SILVER  FALLS      TOMATO          BEACH

PEARL  TITANIUM      CARBON          ONYX            SAPPHIRE

LAGOON PISTACHIO      PLUM          SUNRISE            SPACE

     SAND        HAZE           STONE               SEA                                          NIGHT
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Lojer Manuthera – marknadens mest avancerade bänk
 

MAHP242

Manuthera 242 är en oslagbar manipulations- och mobilise-
ringsbänk tillverkad av Lojer i Finland. Bänken har unika multi-
traktionsegenskaper och mängder av andra funktioner. 

Bänkens mjuka naturliga rörelsemönster möjliggör en mer 
smärtfri och avslappnad behandling för patienten. Tack vare den 
elektriska tippfunktionen kan patienter gå på och av Manuthera 
i tippat läge. Den avancerade konstruktionen i kombination med 
komponenter av högsta kvalité ger bänken unika egenskaper 
och lång hållbarhet vid hög belastning och frekvent användning.

242 Lojer Manuthera 242,  
 manipulations- och mobiliseringsbänk

MAHP242 Ansiktskudde till Lojer Manuthera 242

•  3-dimensionell huvuddyna med extension, flexion,  
    lateralflexion, traktion samt horisontellt höj- och sänkbar! 

•  Steglöst sidosvängbara armstöd, höj- och sänkbara        
    med gaskolv 

•  Tvådelad thorakalsektion med vertikal flexion  
    och 3-dimensionell rotation

•  3-dimensionell bendyna med traktion, flexion,  
    extension, rotation och lateralflexion

•  Traktionsdropp för användning vid höftmanipulationer 

•  Elektrisk tippning av liggytan både med huvuddynan    
    respektive fotdynan nedåt

•  Två hjul för enkel förflyttning inom rummet

•  Multipositions fotdyna

•  Mycket stort lägsta och högsta läge, 49-105 cm

•  Mjuka formgjutna dynor i grå färg

•  Säkerhetslist

•  Max belastning 150 kg
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Manuthera242.com är vår utbildningsportal 
där du hittar mängder av utbildningsfilmer 
som visar bänkens olika funktioner! 

!

”Det avlastar fysiskt att kunna jobba  

i tre dimensioner. Bänken blir en behandlings-

metod i sig. Den ger möjlighet till mängder av 

positioner, grepp och tekniker jag inte skulle kunna 

genomföra utan den. Alla bänkar understödjer 

kroppen, men jag har inte hittat någon annan där 

jag kan göra inställningar med samma variation. 

Numera är bänken som en del av mig och jag  

hittar alla funktioner utan att ens titta”

Thorbjörn Granqvist, Noventuskliniken i Helsingborg
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Bobathbänkar Lojer

4010XB Lojer Bobathplatå, elektrisk

En mycket stabil bobathplatå som är tillverkad i högsta kvalité 
av Lojer i Finland. Bänken har en max belastning på hela 400 kg 
vilket gör att både patient och terapeut utan problem kan vara 
på bänken samtidigt. Mycket låg lägsta höjd, 40 cm, möjlig-
gör för patienten att enkelt flytta över till bänken från rullstol. 
Elektriskt höj- och sänkbar med en handmanöverdosa mellan 
40-95 cm. Möjlighet till patientlyft under ramen tack vare 15 cm 
frigång. Längd 200 cm. Bredd 100 cm eller 120 cm. Centrallås-
ning av hjulen som standard. Valfri färg på klädseln utan extra 
kostnad. Liggytorna är sidoförstärka med ett plastband.

4020XB  Lojer Bobathplatå, 2-delad elektrisk

En mycket stabil bobathbänk med samma specifikationer som 
ovan. Denna bänk har en tvådelad liggyta och den främre dynan 
är elektriskt höj- och sänkbar mellan 0-73 grader med samma 
handmanöverdosa som höjningen och sänkningen av bänken.  

4020XB

4010XB

ST7641ER Seers Tippbräda

En mycket stabil tippbräda med centrallåsbara hjul och nöd-
sänkningshandtag som standard. Tillverkad av Seers Medical  
i England och håller bästa kvalitet med SWL på 225 kg!  
Elektrisk tippfunktion mellan 0-90 grader. Tippningsgrader 
visas direkt i handkontrollen. Elektriskt höj- och sänkbar mellan 
47-101 cm. Bredd 70 cm. Stora hjul med styrhjul och central-
låsning som standard. Nödsänkningshandtag för nedtagning  
av tippbrädan i samband med ett strömavbrott ingår som stan-
dard. Delade vinklingsbara fotplattor som kan regleras separat i 
4 olika lägen. Plats för mobil lyft under underredet. Handtag och 
3 sadelgjordar/fästbälten ingår som standard. Bålstöd och bord 
som tillbehör. Ljusgrå färg på klädseln som standard och andra 
färger kan fås utan extra kostnad.

Tillbehör Seers Tippbräda

ST7648  Bord

ST6058  Bålstöd, par

ST6065  Sadelgjord/fästbälte knä

ST6066  Sadelgjord/fästbälte höft/bröst

Tippbräda

ST7641ER

ST7648 ST6058 ST6065, ST6066 NÖDSÄNKNINGSHANDTAG
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21306  Delta bärbar massagebänk, inkl bärväska

En gedigen massagebänk som passar både för massage och  
behandlingar på kliniken, arbetsplatsen eller idrottsanläggningen.  
Bänken har ett kabelsystem som gör den mycket stabil i utfällt läge.  
Lätt vikt och enkel att fälla ihop och ta med tack vare både bärhandtag  
och medföljande bärväska. Bänken inkluderar också en reglerbar huvuddyna,  
en armstödsdyna och sidodynor. Bredd 55 cm. Höjdjusterbar mellan 61-83 cm.  
Mått ihopvikt: 90x55x15 cm (LxBxH). Vikt bänk 10,3 kg. Vikt totalt inkl alla  
tillbehör 12,6 kg. Max belastning 200 kg.

Bärbara behandlingsbänkar

21306

2A3-B   Svenska hälsobänken A3, med behandlingspaket

Svenska Hälsobänken är ett effektivt hjälpmedel på kliniken  
eller som självbehandling i hemmet eller på företaget. Utvecklad för behandling i både 
rygg- och magläge. Ger en bra traktion och tack vare det avlastade läget förebyggs och 
lindras besvär i rygg, nacke, axlar, höfter och knän. Levereras med plansch och tränings-
program med enkla rörelser för hela kroppen. Justerbar för personlängd mellan 150-215 
cm. Modell A3 har en liggyta med tjocklek 5 cm. Bänken levereras inklusive huvudkudde, 
svankkudde samt knästöd, som underlättar behandling i ryggläge för personer med kraftig 
svank. Knässtödet är reglerbart i både höjd- och längd. Max belastning 130 kg.  
 
Vi kan erbjuda flera olika modeller av Svenska Hälsobänken.  
För mer information se www.medema.se

Traktionsbänkar

2A3-B

50060 50045

4195  Ansiktskudde, tunn

Mjuk och skön kudde som ger ett  
behagligt stöd för ansiktet under  
behandlingen. Tillverkad av helgjutet  
kallskum med skaiöverdrag.  
Storlek: 32x27x3,5 cm (LxBxH).

4FR1 Ansiktskudde, tjock

Som ovan, men med höjd 7 cm.  
Passar på bänk där andningshål saknas.

41112 Ansiktskudde, svart

Skön ansiktskudde som formar sig efter 
ansiktet tack vare det tryckavlastande  
materialet av trögskum typ memory-  
skum. Fodral av lycra med blixtlås  
upptill som är avtagbart och tvättbart.  
Storlek: 30x24x4 cm (LxBxH).

41770 Ansiktskudde, anatomisk

Denna kudde är anatomiskt utformad  
och anpassar sig till ansiktet tack var det  
mjuka materialet. Enkel att desinficera.  
Tillverkad i ett skummaterial som är  
överdraget med TPU-film. Färg grå.  
Storlek: 27x23x6,5 cm (LxBxH).

Ansiktskuddar

50060 Hygienkudde, 50x60 cm 
50045 Hygienkudde, 35x45 cm

Komfortabel och slitstark huvudkudde utvecklad för vårdens 
hygieniska behov. Fyllning av bollfiber som lätt kan fluffas upp för 
att behålla den ursprungliga formen på kudden. Avtagbart, slit-
starkt och vätsketätt hygienskydd, med dragkedja av plast och 
svetsade sömmar. Kuddskyddet kan torkas av med rengörings- 
eller desinfektionsmedel alternativt tvättas i maskin i 95 grader. 
Överdraget är vätsketätt men ångandas.

Hygienkuddar
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24103B

CH1100S CH1100

CH1500

42802

42801

403001

1372

Medema erbjuder flera andra 
modeller av stolar och pallar.  
Kontakta vår kundtjänst eller  
gå in på www.medema.se 

!

1372 Pall Fisken, grå

Traditionell och stadig ”Fisken-pall” som är höj- och sänkbar 
med gaskolv mellan 57-77 cm. Bra hjul för enkel förflyttning. 
Dynans längd 61 cm, bredd 30 cm (16 cm vid infasningen). 
Klädsel av grå pvc-fri vävplast (Nature Stone). Max belastning 
150 kg.

CH1500 Pall med rund sits 

Pall med rund sits och stabilt femkrysstativ på hjul. Höj- och 
sänkbar med gaskolv som levereras med val av höjdläge; låg 
42-55 cm, medium 50-70 cm eller hög 58-83 cm. Designa din 
egen pall och välj färg på underrede, hjul, fotring och många 
andra tillbehör. Valfri färg på klädseln utan extra kostnad.  
Max belastning 150 kg.

24103B Pall Delta , grå

Pall med stabilt femkrysstativ på hjul. Höj- och sänkbar med 
gaskolv mellan 51-71 cm. Klädsel av grå pvc-fri vävplast (Nature 
Stone). Max belastning 150 kg.

CH1100S Pall Easy Rider, mörkgrå
CH1100   Pall Easy Rider, valfri färg och tillbehör

Sadelformad pall med stabilt femkrysstativ på hjul. Underrede 
av polerad aluminium. Höj- och sänkbar mellan 54-74 cm med 
gaskolv. Vinklingsbar sits som standard. Mörkgrå klädsel  
(Carbon) som standard. Max belastning 150 kg. 

Det går också att designa sin egen pall med val av höjd, färg 
på klädsel och underrede, hjul med mera till lite längre  
leveranstid. Nedan ser du vilka färger som du kan välja på.

Pallar och stolar

42801 Gymnastikpall, höjd 25 cm
42802 Gymnastikpall, höjd 48 cm

Stativ av epoxylackerat stålrör med sits i  
flerskiktslimmat trä med handtagshål.  
Sitsstorlek: 37x37 cm. Max belastning 150 kg.

403001 Enstegspall

Bra fotstöd vid träning. 50x35x15 cm (LxBxH).

Gymnastikpallar
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Träningsutrustning
Träning har blivit en allt viktigare  
del av rehabilitering och friskvård.  
Vårt sortiment erbjuder er både  
produkter för medicinsk tränings- 
terapi samt styrketräningsapparater  
anpassade både för rehabilitering,  
friskvård och gymträning.
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Medicinsk Träningsterapi MTT är en aktiv rehabilitering baserad på många års klinisk erfarenhet och forskning. Träningen utförs 
genom generella och lokala övningar och passar både för patienter med kroniska smärtor och för specifika smärttillstånd. Genom 
en riktig dosering av träningsvikten kan patienten sättas i rätt träning. MTT fokuserar också på att normalisera muskelbalansen, 
koordinationen och den motoriska kontrollen samt att öka toleransen för belastning genom träning av både uthållighet och styrka. 

19100-14  Lojer Dragapparat, 14 kg

Dragapparaterna har en tyst och jämn gång tack vare förkro-
made gejderrör och ljuddämpning mellan varje viktskiva. Stabil 
konstruktion avsedd för väggmontage. Viktmagasinsskydd ingår 
som standard. Viktpaket 14 kg fördelat på 2x0,5 kg och 13x1 
kg. 3 st lösa 0,25 kg vikter ingår som standard vilket gör att 
belastningen kan regleras i 0,25 kg´s steg. Draghandtag ingår. 
Höjd 230 cm.

19100-20  Lojer  Dragapparat, 20 kg

Som ovan men med viktpaket på 20 kg fördelat på 2x0,5 kg och 
19x1 kg samt 3 st lösa 0,25 kg vikter.

19200-50   Lojer Speed Pulley, 50 kg

Funktionell dragapparat som möjliggör träning i hög hastighet. 
Apparaten har dubbeldrag vilket innebär att man kan träna med 
ett eller två handtag samtidigt eller var för sig. Bra både för  
koordinations- och stabiliseringsträning. Hastigheten är nedväx-
lad 6 gånger. 50 kg viktpaket fördelat på 20x2,5 kg. Lägsta vikt 
0,42 kg per handtag. Viktmagasinsskydd och 2 st draghandtag 
ingår. Höjd 230 cm.

19200-80   Lojer Speed Pulley, 80 kg

Som ovan men med 80 kg viktpaket fördelat på 16x5 kg.  
Lägsta vikt 0,83 kg per handtag.

19200-100 Lojer Speed Pulley, 100 kg

Som ovan men med 100 kg viktpaket fördelat på 20x5 kg. 
Lägsta vikt 0,83 kg per handtag.

19200M     Lojer Speed Pulley Mobil, 50 kg

En mobil dragapparat Speed-Pulley som är förkortad till 170 cm 
(inkl. ställning 190 cm). Lätt flyttbar med 4 centrallåsbara hjul. 
Stabil på 4 ben i samband med träning. Viktmagasinsskydd och 
2 st draghandtag ingår som standard.

Medicinsk träningsutrustning

Lojer Dragapparater 

19100-14 19200-50

19200M

På www.medema.se f inns det  
intressanta f ilmer om medicinsk 
träningsterapi! 

!
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Lojer Vertikaldragapparater

19300-50   Lojer Vertikaldragapparat, 50 kg

Viktpaket på 50 kg fördelat på 10x5 kg. Linans längd regleras via  
en glidare/skotningssläde. Vertikaldraghandtag ingår som stan-
dard. Trissa för rodd/bendrag ingår. För montering i vägg.  
Ställbar överdel mellan 228-298 cm.

19300-80   Lojer Vertikaldragapparat, 80 kg

Som ovan, men med 80 kg viktpaket fördelat på 16x5 kg.

19300-100 Lojer Vertikaldragapparat, 100 kg

Som ovan, men med 100 kg viktpaket fördelat på 20x5 kg.

19300-50

402024

VD6800

R282H834  Handtag, till dragapparat

Ingår vid köp av dragapparat.

VH80831  Stödhandtag, med trissa 
VH8083    Stödhandtag
Stödhandtagen passar enbart till Lojer dragapparater. Kan fästas 
i valfri höjd och modellen med trissa möjliggör drag uppifrån.

13107  Tricepsstång, rak 

Lättviktsmodell på 0,5 kg anpassad för MTT-träning.  
Längd 36 cm.

2512126  Tricepsrep, 65 cm

210050  Funktionsvante

Universalstorlek med kardborrefästning som passar till både 
höger och vänster hand.

VD6800  Vertikaldraghandtag
Ingår vid köp av Lojer vertikaldragapparat.

402024  Roddhandtag

Roddhandtag i anpassad storlek för MTT-träning.  
Låg vikt 830 gram.

Tillbehör till dragapparater och vertikaldragapparater

R282H834

13107

2512126
210050

VH8083
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402034 Huvudslynga

402020 Slynga Fotled, vadderad, 25–41x8 cm

402021 Slynga Lår/Skuldra, vadderad, 55–68x8 cm

402022  Slynga Midja, vadderad, 100–114x8 cm

402029 Läderslynga Handled, 19–35x5 cm

402030 Läderslynga Fotled, 40–56x5 cm

402032 Läderslynga Midja, 115–130x8 cm

402033 Läderslynga Maxi, för fotled

Med polstrad insida, 80x8 cm.

402040 Slynga Fotled, med kardborrefästning   

Med stropp under foten och kardborrefästning runt fotleden.

402025 Rotationsslynga, mjukstoppad

Slyngor till dragapparater och vertikaldragapparater

402034

402025
402040

402029-402032

402033

22450  Ivo Trainer

22451  Ställning till Ivo Trainer

Ivo Trainer är en typ av dragapparat som ger en helt ny dimen-
sion av träning och som kan användas av alla, från elitidrottare 
till rehabilitering. Användes med fördel för koordinations- och 
hastighetsträning både rakt framåt och i sidled. 

Ivo Trainer bygger på ett patenterat bromssystem som ger ett 
kontinuerligt justerbart motstånd. Skruvas i vägg alternativt  
fästes i en ställning. Ställningen gör den användbar för träning 
både inomhus och utomhus. Kabellängden är hela 22 meter  
vilket gör träningen mycket allsidig och möjlighet till träning i 
sidled i 180 graders vinkel. Midjebälte ingår.

Ivo Trainer

22450, 22451

 402020-402022
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501132  Gångspegel på hjul, dubbelsidig 

En vinkelställbar gångspegel med kromat stativ. Enkel att flytta 
tack vare 4 st hjul. Spegelglas på bägge sidor och av hög kvalitet. 
Mått spegelglas: höjd 150 cm och bredd 54 cm. Storlek: Bredd 
66 cm, djup 55 cm och höjd 177 cm. Lättare montering krävs.

Gångspegel

501132

27405  Ribbstol av trä

Finsktillverkad traditionell ribbstol av trä med sidor av furu 
och ribbor av björk. Består av 11 ribbor med översta ribban 
utskjutande. Höjd 230 cm, bredd 80 cm. För väggmontering. 
Levereras omonterad.

27404  Ribbstol av metall

Ribbstol tillverkad av metall med 11 stycken ribbor. För vägg-
montering. Bredd 80 cm, djup 21 cm och höjd 225 cm.  
Tillverkad i Finland och levereras monterad. Färg svart. 

27406  Ribbstol av metall, med hängtillsats

Ribbstol tillverkad av metall med 10 stycken ribbor och en övre 
hängtillsats. För väggmontering. Bredd 80 cm och höjd 220 cm. 
Djup på hängtillsatsen 40 cm. Tillverkad i Finland och levereras 
monterad. Färg svart.

Ribbstolar

27405 27406

2FS-20 True Träningsbänk, 2-delad

En utmärkt tvådelad bänk till träningsrummet som både är en 
decline, flat och incline bänk. Sitsen är i +10 graders lutning och 
ryggstödet kan ställas in i 6 olika positioner från -10 till +80 gra-
der. Transporthjul ingår. Färg ram: silvergrå. Färg klädsel: svart.  
Max belastning 225 kg. Storlek 125x79x48 cm (LxBxH).  
Levereras omonterad.

Träningsbänk
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Exxentric svänghjulsprodukter

2811 Exxentric kBox Active

kBox Active ger användare på alla olika nivåer möj-
ligheten att träna svänghjulsträning och den passar 
utmärkt på en mindre klinik eftersom den kräver 
minst golvutrymme. 

2821 Exxentric kBox Lite

KBox Lite är lättast av boxarna vilket är en fördel  
om terapeuten vill ta den med sig eller att den ska 
flyttas till olika rum inom kliniken. Vikt 9,5 kg.

2831 Exxentric kBox Pro

KBox Pro är premiummodellen för dig som vill ha 
det bästa.

2841 Exxentric kPulley

En dragapparat som baseras på samma teknologi 
med draget horisontellt. Passar utmärkt för rote-
rande, drag- och pressövningar. Skruvas i vägg. 

Produkterna baseras på en svänghjulsteknologi för ett optimalt och variabelt 
motstånd. De möjliggör goda träningseffekter för både rehab- och styrketräning. 
Istället för att lyfta vikter mot gravitationen använder man ett svänghjul som sitter 
på en axel, som accelereras och bromsas. Från rörelseenergin som man sätter 
in i svänghjulen via det koncentriska muskelarbetet kan man sen välja hur mycket 
och när man vill bromsa i den för träningseffekterna så viktiga excentriska fasen. 
 
Svänghjulsträning har flera fördelar jämfört med traditionell styrketräning och 
produkterna möjliggör en mängd övningar för stora delar av kroppen, alltifrån lätt 
till mycket tuff träning. Tillbehören är specialtillverkade för svänghjulsträning och 
ergonomiskt utformade. Produkterna är lätta och portabla. På vår hemsida kan 
man läsa mer om vad som ingår i de olika modellerna nedan.

2831

2841

2821

2811
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23020

Vector Line är en helt ny serie träningsmaskiner av mycket hög kvalitet. De är tillverkade av Ergo-Fit i Tyskland och är CE-märkta 
enligt MDD-direktivet. Maskinerna är smidiga, har enkla reglage och passar utmärkt för all typ av rehabilitering. De passar även  
med fördel på andra träningsanläggningar såsom hotell, företagshälsovård och gym. 

Alla medical-maskiner har en rörelseomfångsbegränsare vid viktpaketet. Viktpaketet består av vikter på 7,5 kg och extra vikter på 
2,5 kg och 5,0 kg för att kunna stegra träningen i små steg. Dessa vikter läggs på mycket enkelt via ett reglage vid viktpaketet.  
En mycket exklusiv LED belysning finns inmonterad bakom viktmagasinsskyddet. Om den ska lysa så måste man koppla elektricitet 
till maskinen. Levereras färdigmonterade. Max brukarvikt 200 kg.

Färg ram: Antracit 
Färg viktmagasinsskydd: Vit 
Färg klädsel: Valbar utan extra kostnad

.

Träningsmaskiner Ergo-Fit Vector Line

23010  Ergo-Fit Back Extension, medical

Viktpaket på 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra 
vikt på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: startläge. Totalvikt: 
235 kg. Storlek: 100x120x155 cm (LxBxH).

23020  Ergo-Fit Back Pull, medical 

Viktpaket 112,5 kg fördelat på 7,5 kg vikter med  
extra vikt på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: sitthöjd.  
Totalvikt: 205 kg. Storlek: 120x145x155 cm (LxBxH).

23030  Ergo-Fit Butterfly Reverse, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra 
vikt på 2,5 och 5,0 kg. Totalvikt: 190 kg. Storlek: 
135x155x155 cm (LxBxH).

23040  Ergo-Fit Lat Pull, medical

Viktpaket 117,5 kg fördelat på 7,5 kg vikter med  
extra vikt på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: sitthöjd.  
Totalvikt: 220 kg. Storlek: 130x170x240 cm (LxBxH).

23050  Ergo-Fit Shoulder Abduction, medical

Viktpaket 90 kg fördelat på 7,5 kg vikter med  
extra vikt på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: sitthöjd.  
Totalvikt: 200 kg. Storlek: 120x115x155 cm (LxBxH). 

23030

23040

23050

Kontakta vår kundtjänst för  
mer information om olika  
finansieringsalternativ.

!

23010
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Träningsmaskiner Ergo-F it 
Vector Line

 
23060  Ergo-Fit Shoulder Press, medical

Viktpaket 75 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra vikt 
på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: sitthöjd. Totalvikt: 210 kg. 
Storlek: 135x135x180 cm (LxBxH).

23070  Ergo-Fit Butterfly, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra vikt 
på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: startläge. Totalvikt: 207 
kg. Storlek: 120x155x155 cm (LxBxH).

23080  Ergo-Fit Chest Press, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra vikt 
på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: sitthöjd. Totalvikt: 237 kg. 
Storlek: 145x155x155 cm (LxBxH).

23090  Ergo-Fit Biceps Flexion, medical

Viktpaket 60 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra vikt 
på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: sitthöjd och startläge. 
Totalvikt: 170 kg. Storlek: 95x130x155 cm (LxBxH).

23100  Ergo-Fit Triceps Extension, medical

Viktpaket 60 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra vikt 
på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: sitthöjd, startläge och 
ryggstöd. Totalvikt: 200 kg. Storlek: 105x110x155 cm 
(LxBxH).

23110 Ergo-Fit Abdominal Flex, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra vikt  
på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: startläge. Totalvikt: 227 kg. 
Storlek: 105x130x155 cm (LxBxH).

23120  Ergo-Fit Abdominal Torsion, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med  
extra vikt på 2,5 och 5,0 kg. Totalvikt: 177 kg.  
Storlek: 135x100x155 cm (LxBxH).

23130  Ergo-Fit Abductor, medical

Viktpaket 95 kg fördelat 7,5 kg vikter med extra vikt på 
2,5 och 5,0 kg. Totalvikt: 222 kg. Storlek: 140x130x155 cm 
(LxBxH).

23060 23070

23080 23090

23100 23110

23120 23130Tr
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23140  Ergo-Fit Adductor, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med  
extra vikt på 2,5 och 5,0 kg. Totalvikt: 215 kg.  
Storlek: 175x125x155 cm (LxBxH).

23150  Ergo-Fit Hip Extension, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med  
extra vikt på 2,5 och 5,0 kg. Totalvikt: 177 kg.  
Storlek: 100x125x155 cm (LxBxH).

23160  Ergo-Fit Leg Extension, medical

Viktpaket 112,5 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra 
vikt på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: startläge, fotdyna 
och ryggstöd. Totalvikt: 265 kg.  
Storlek: 105x140x155 cm (LxBxH).

23170  Ergo-Fit Leg Flexion, medical

Viktpaket 117,5 kg fördelat på 7,5 kg vikter med extra 
vikt på 2,5 och 5,0 kg. Justerbart: startläge, lårdyna, 
fotdyna och ryggstöd. Totalvikt: 255 kg. Storlek: 
105x145x155 cm (LxBxH).

23180  Ergo-Fit Squat Press, medical

Viktpaket 200 kg fördelat på 10 kg vikter med  
extra vikt på 2,5, 5,0 kg och 7,5 kg. Justerbart: rygg-
stöd (130-180 grader i 10 graders steg), benlängd, 
fotplatta och skulderdynor. Totalvikt 415 kg.  
Storlek: 240x100x155 cm (LxBxH).

23190  Ergo-Fit Pull Up/Dip, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med  
extra vikt på 2,5 och 5,0 kg. Totalvikt: 210 kg.  
Storlek: 81x120x215 cm (LxBxH).

23200  Ergo-Fit Seated Dip, medical

Viktpaket 95 kg fördelat på 7,5 kg vikter med  
extra vikt på 2,5 och 5,0 kg. Totalvikt: 210 kg.  
Justerbart: sitthöjd och ryggstöd.  
Storlek: 162x117x155 cm (LxBxH).

Träningsmaskiner Ergo-Fit 
Vector Line

23140 23150

23160 23170

23180 23190

23200

Kontakta gärna vår  
kundtjänst för mer  
information om olika 
finansieringsalternativ.
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Ergo-Fit Power Line 4000

22520  Ergo-Fit Cable 4000, medical

Speed-pulley för väggmontage. Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg 
vikter. Totalvikt: 123 kg. Storlek: 86x41x225 cm (LxBxH).

22521  Ergo-Fit Cable Free 4000, medical

Fristående speed-pulley. Viktpaket 75 kg fördelat på 5 kg vikter. 
Totalvikt: 156 kg. Storlek: 120x160x225 cm (LxBxH).

22522  Ergo-Fit Cable Crossover 4000

Viktpaket 2x75 kg fördelat på 5 kg vikter. Totalvikt: 250 kg.  
Storlek: 91x338x218 cm (LxBxH).

22523  Ergo-Fit Cable Tower 4000

Cable tower kan användas av många personer samtidigt. 
Stationerna består av lat pull, rodd, biceps och triceps.  
Viktpaket 2x75 kg och 2x100 kg fördelat på 5 kg vikter.  
Max brukarvikt: 200 kg. Totalvikt: 530 kg. Storlek: 
120x290x220 cm (LxBxH).

22523
22522

22521

22520

(stödhandtaget  
ingår ej)
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22525  Ergo-Fit Abdominal Bench 4000

Abdominal Bench erbjuder en effektiv träning av magmuskula- 
turen och den skålade ryggdynan ger en optimal träningsposition. 
Max belastning: 250 kg inkl träningsvikter. Totalvikt: 60 kg.  
Storlek: 145x60x75 cm (LxBxH).

22526  Ergo-Fit Back Bench 4000

Back bench ger en effektiv träning för rygg- och bukmuskula-  
turen och är vinklad 45 grader. Justerbart: övre dynan.  
Max belastning: 250 kg inkl träningsvikter. Totalvikt: 50 kg. 
Storlek: 135x80x75 cm (LxBxH).

22527  Ergo-Fit Flat Bench 4000

Max belastning: 250 kg inkl träningsvikter. Totalvikt: 25 kg.  
Storlek: 105x60x40 cm (LxBxH).

22528  Ergo-Fit Multi Bench 4000

Justerbart: ryggstöd. Max belastning: 250 kg inkl träningsvikter. 
Totalvikt: 35 kg. Storlek: 135x60x100 cm (LxBxH).

22530  Ergo-Fit Olympic Flat Bench 4000

Max belastning inkl skivstång och vikter: 400 kg.  
Totalvikt: 50 kg. Storlek: 160x125x125 cm (LxBxH).

22531  Ergo-Fit Olympic Incline Bench 4000

Justerbart: sittdyna. Max belastning inkl skivstång och vikter: 
350 kg. Totalvikt: 45 kg. Storlek: 160x125x135 cm (LxBxH).

22532  Ergo-Fit Scott Bench 4000

Bänken inkluderar upphängningsfästen för skivstång. Juster-
bart: sitthöjd. Max belastning inkl skivstång och vikter: 250 kg. 
Totalvikt: 45 kg. Storlek: 85x80x110 cm (LxBxH).

Träningsbänkar Ergo-F it Power Line 4000

22524  Ergo-Fit Multi Press 4000

Viktstången är avsedd för internationella vikter och fyra för-
varingsstänger för vikterna finns på maskinen. Bänk och vikter 
ingår ej. Max belastning: 250 kg vikter. Totalvikt: 150 kg. 
Storlek: 170x210x220 cm (LxBxH).

22533  Ergo-Fit Squat Rack 4000

Förvaringspinnar för vikter ingår, men skivstång och vikter 
ingår inte. Max belastning: 250 kg vikter. Totalvikt: 65 kg.  
Storlek: 175x120x175 cm (LxBxH).

22533

22526

22527

22528

22530

22531

22532

22525

Ergo-Fit Power Line 4000

22524
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2FS-50/75 Leg Extension/Seated Leg Curl, 75 kg
2FS-50/115 Leg Extension/Seated Leg Curl, 115 kg

Kombinationsmaskin för träning av benmuskulaturen. Rygg-
stödet kan ställas in i 5 olika lägen och lårdynan som fälls ned 
vid leg curl har 6 olika lägen. 4 olika startlägen för både leg  
ext och leg curl. Självjusterande ankelkudde för korrekt position 
under hela rörelsebanan. Mått: bredd 109 cm, djup 160 cm  
och höjd 145 cm.

2FS-51/75 Leg/Calf Press, 75 kg
2FS-51/115 Leg/Calf Press, 115 kg

Kombinationsmaskin för träning av ben- och sätesmuskulaturen. 
Fotplattan kan ställas in i 6 olika startlägen. Ergonomiskt utfor-
mat ryggstöd för bra stöd genom hela rörelsebanan.  
Mått: bredd 104 cm, djup 180 cm och höjd 165 cm.

Kombinationsmaskiner F itness Line

True är en välkänd tillverkare av träningsutrustning av mycket hög kvalitet. Serien Fitness Line är snyggt designad och består av 
kombinationsmaskiner som tar liten plats och som är ekonomiskt fördelaktiga. Detta är den perfekta kombinationen av ergonomi, 
kvalitet och ekonomi. Passar utmärkt på den mindre kliniken, personalgym, hotell, företagshälsovård mm.

Inställningar av belastningen görs från träningspositionen och alla ändringsknappar är tydligt gulmarkerade. Instruktionsbeskriv-
ningar på engelska finns på alla maskiner. Levereras med grå/silverlackerad ram och svart klädsel. Max brukarvikt 145 kg. 
Maskinerna levereras omonterade. Kontakta vår serviceavdelning om ni behöver hjälp med monteringen. 
 
Viktpaket 75 kg består av 17 vikter á 10 pounds, ca 4,5 kg/vikt. 
Viktpaket 115 kg består av 17 vikter á 15 pounds, ca 6,8 kg/vikt.

2FS-50

2FS-51
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2FS-52/75 Inner/Outer Thigh, 75 kg

Kombinationsmaskin för träning av in- och utsida av låren. 
Vridbara lårdynor för ändring av träningen mellan in- och utsida. 
Enkel ändring av startpositionen med välplacerat handtag i 14 
olika lägen. Mått: bredd 145 cm, djup 155 cm och höjd 165 cm.

2FS-53/75 Lat Pull Down/Seated Row, 75 kg
2FS-53/115  Lat Pull Down/Seated Row, 115 kg

Kombinationsmaskin för träning av rygg- och armmuskulaturen. 
Lårdynan är reglerbar i 8 olika lägen. Fotplattor för användning 
vid roddrag. Vertikaldraghandtag och roddhandtag ingår. Mått: 
bredd 122 cm, djup 196 cm och höjd 213 cm.

2FS-55/75 Pec Fly/Rear Delt, 75 kg
2FS-55/115  Pec Fly/Rear Delt, 115 kg

Kombinationsmaskin för träning av både bröst- och rygg-
muskulaturen. Sitsen är reglerbar i 6 olika lägen och armarna  
är inställbara i 7 olika lägen. Två olika handtagspositioner.  
Mått: bredd 142 cm, djup 152 cm och höjd 185 cm.

2FS-57/75 Low Back/Abdominal, 75 kg
2FS-57/115 Low Back/Abdominal, 115 kg

Kombinationsmaskin för träning av både mag- och ryggmuskula-
turen. 5 olika lägen f inns för inställning av rörelseomfånget.  
3 olika fotstöd med antihalk som ger valmöjlighet av tränings-
position. Mått: bredd 125 cm, djup 112 cm och höjd 145 cm.

2FS-55

2FS-57

2FS-53

2FS-52

Kombinationsmaskiner F itness Line

Kontakta vår kundtjänst för    
specialbroschyr och information 
om finansieringslösningar.
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8000045  Artomot K1 Classic, Knee CPM

CPM (Continuous Passiv Motion) är en postoperativ passiv 
behandling efter framför allt knäoperationer. Artromot är en 
kvalitetsprodukt som är anpassad för behandling både på 
kliniken och i hemmet. Den kan enkelt ställas in för olika ben-
längder och passar för patienter som har en totallängd mellan 
120-205 cm. Den styrs från en manöverdosa där hastighet 
och rörelseomfång förprogrammeras. Bärbar. Hastighetsin-
ställning mellan 5-100 % i steg om 5 %. Rörelseomfång knä: 
Extension -10 – Flexion 120 grader och höft 0-115 grader. Max 
belastning på vaggan 25 kg. Storlek: 97x36x23 cm (LxBxH). 
Vikt 11 kg.

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

Rörelse- och  
konditionsträning

Passiv Knäträning

Rörelse- och konditionsträning är 
mycket viktigt för kroppens välbefin-
nande. Det ger en ökad blodcirkula-
tion, förbättrad syreupptagning, ökad 
fettförbränning, bättre koncentrations-
förmåga mm. Vi presenterar här en 
stor variation av produkter inom detta 
område, alltifrån hjälpmedel för gång-
träning till konditionsträningsmaskiner 
för kliniken och gymmet. 

8000045

27413  Gåbarr, 3 meter

27414  Gåbarr, 4 meter

En gåbarr är ett utmärkt rehabiliteringshjälpmedel som används 
på bland annat sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. Höjden 
regleras i många olika lägen med en skruvratt, mellan 60-95 cm. 
Bredden justeras genom parallellförskjutning av ledstängerna. 
Max bredd är 60 cm. Tack vare parallellförskjutningen av led-
stängerna så kan den förvaras stående i ett smalare läge. Stabil 
konstruktion. Tillverkade i Finland i pulverlackerad metall.

Gåbarrar
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218040 Arm- och bentränare, Standard

En enkel modell av arm- och bencykel som med fördel kan 
användas för rörelseträning. Kan användas för att öka koor-
dinationen i armar eller ben, öka blodcirkulationen eller för att 
återställa nedsatt muskelstyrka. Används som en armtränare 
på ett bord eller som en bentränare på golvet. Lätt justerbart 
motstånd med en skruvratt. Vikt 2 kg.

218015  Oxycycle 1, aktiv arm- o bentränare

Arm- och bentränare med ett tyst och mjukt magnetiskt  
motstånd som kan regleras för rörelseträning. Levereras med 
fotpedaler, handtag och antiglidmatta. Display visar varvtal, tid, 
kalorier och distans. Lätt att flytta. Storlek: 50x46x38 cm (LxBxH). 
Vikt 9 kg.

218030  Oxycycle 3, aktiv o passiv arm- o bentränare

En både aktiv och passiv arm- och bentränare med justerbar  
hastighet och motstånd. Timerstyrd upp till 15 minuter. LCD-  
display med tid, varv/min, totalvarv och kaloriförbrukning.  
Levereras med fotplattor med kardborreband, handtag och 
antiglidmatta. Storlek: 50x46x38 cm (LxBxH). Vikt 8,5 kg.

SE-1000  Manuped SE-1000

En manuped för aktiv träning som har en mjuk och jämn gång för 
effektiv, samtidig träning av armar och ben. Den är mycket stabil 
och används sittande från stol eller rullstol. Motståndet kan enkelt 
ställas in i 8 olika motståndsgrader och det finns ett vred för lås-
ning av pedalerna för enklare fastsättning av fötterna. Fotplattor 
med kardborreband och vadstöd ingår som standard. Handtag 
som rör sig fritt i flera plan. Passar de flesta även om man har 
rörelseinskränkningar i skuldror eller armar. Digital display som 
visar tid, hastighet, distans, total distans och kalorier. Storlek: 
100x56x129 cm (LxBxH). Vikt 45 kg. Lättare montering krävs.

218030

Arm- och Bencyklar

SE-1000

218040

218015

Monark

Monark har över 100 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av cyklar i Sverige. En tradition som gett kunskap, erfarenhet och 
känsla för produkt och kvalitet. Monark är idag världsledande på test- och träningscyklar. Alla Monark-cyklar är CE-märkta enligt 
MDD-direktivet.

TRM117  Monark Medical löpband

Monarks löpband är designat och anpassat för träning inom 
medicinsk rehabilitering. Det är enkelt att komma i och ur tack 
var en låg instegshöjd på 17 cm. Långa handtag som går 
längs med hela löpytan som även har en förlängning. Unikt låg 
starthastighet på 0,1 km/tim vilket är viktigt för rehabiliterings-
patienter och bandet passar även bra för träning då det går 
upp till 20 km/tim. Inställbar lutning mellan 0-19,7%. Display 
som visar sträcka, tid, hastighet, lutning samt puls. Pulsbälte 
som tillbehör. Löpyta; längd 158 cm och bredd 52 cm. Nöd-
stopp och säkerhetslina med clips ingår. Transporthjul fram. 
Max brukarvikt 250 kg. CE-märkt enligt MDD-direktivet. Lättare 
montering krävs
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2827E

2871E  Monark 871E, arm- och bencykel

Liten och behändig arm- och bentränare som är lättanvänd och 
har en jämn gång. Idealisk för uppvärmning och träning både 
på kliniken och i hemmet. Handtag för armträning samt pedaler 
med fotrem för benträning ingår. Display visar varv/min, totalvarv 
och tid. Handtag för smidig transport. Lättare montering krävs. 
Storlek: 60x45x53 cm (LxBxH). Vikt: 25 kg.

2881E  Monark 881E, arm- och bencykel

Arm- och benergometer som kan användas för konditionstest 
eller träning för personer med rörelsehinder. Kan placeras på 
ett bord eller på golvet. Belastningen kan kalibreras. Ställbara 
vevarmar både i längd och i vinkel. Handtag för armträning 
samt pedaler med fotrem för benträning ingår. Display visar 
varv/min, totalvarv och tid. Transporthjul och transporthand-
tag. Lättare montering krävs. Ribbstolsfästen ingår. Storlek: 
54x47x55 cm (LxBxH). Vikt 22 kg.

Monark Rehab- och Träningscyklar

2871E

2881E

RT2

RT2  Monark RT2, recumbent cykel

En klassisk produkt som lämpar sig utmärkt för sittande upp-
värmning, rehabilitering eller för cardioträning. Mycket enkel 
ändring av belastningen via en smart joystickspak. Lågt insteg 
och handtag vilket gör det enkelt för patienten att komma i och 
ur cykeln. Ställbar längd samt reglerbart ryggstöd för optimal 
sittställning. Display visar tid, kcal, hastighet, sträcka, tramp- 
hastighet samt puls. Transporthjul. Pulsbälte som tillbehör. 
Lättare montering krävs. Storlek 190x68x106 cm (LxBxH).  
Max brukarvikt 250 kg. Vikt: 87 kg.

2827E  Monark 827E, träningscykel

Välkänd träningscykel som tål hög belastning och lämpar sig  
för träning på mottagningar och motionshallar. Mjuk design, 
inkapslat svänghjul och förstärkt ram. Display visar tid, puls, 
hastighet, körsträcka och pedalvarv. Transporthjul. Pulsbälte 
som tillbehör. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. 
Storlek: 112x53x113 cm (LxBxH). Vikt 47 kg.

2927E  Monark 927E, träningscykel

Den mest populära träningscykeln tack vare det låga insteget, 
som gör att alla mycket enkelt kan ta sig i och ur cykeln.  
Den har också snabbkopplingar för både sadel och styre.  
Enkel display med symboler som visar hastighet, körsträcka, tid 
och puls. Timer kan ställas i sträcka eller tid. Belastningsskala. 
Transporthjul. Pulsbälte som tillbehör. Lättare montering krävs. 
Max brukarvikt 250 kg. Storlek: 124x64x126 cm (LxBxH).  
Vikt 56 kg.

2927E
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2828E  Monark 828E, testcykel

Välkänd och populär ergometercykel med mjuk design, in- 
kapslat svänghjul och förstärkt ram. Världens mest använda 
cykel för konditionstest och arbetsprov. Display visar tid, puls, 
hastighet, körsträcka, pedalvarv och faktisk effekt i watt. Puls-
bälte ingår. Kalibreringsvikt som tillbehör. Transporthjul. Lättare 
montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. Storlek: 112x53x113 
cm (LxBxH). Vikt 52 kg.

2874E  Monark 874E, testcykel

En mycket belastningssäker cykel för konditionstester och 
arbetsprov. Lösa vikter; 4x1 kg, 1x0,5 kg och 4x0,1 kg ingår för 
belastningen. Behöver ej kalibreras då den är utrustad med ett 
självjusterande bromssystem. Display visar tid, puls, hastighet, 
körsträcka, pedalvarv och faktisk effekt i watt. Pulsbälte ingår. 
Transporthjul. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg.  
Storlek: 112x53x113 cm (LxBxH). Vikt: 57 kg utan vikter.

2874E

Monark Testcyklar

2828E

2928E-G3 Monark 928E, testcykel

Ergometercykel med fyra olika testprogram: Åstrand, YMCA, WHO 
och PWC samt ett manuellt test och träningsalternativ. Lågt insteg 
och varvtalsoberoende. Vridbar mätare. Testresultatet beräknas  
direkt i mätaren eller i din PC. Display visar tid, kalorier, puls, has-
tighet, distans, varv/min, watt, mets och VO2. Överföring av data 
till PC via USB-kabel eller minneskort. Pulsbälte och kalibrerings-
vikt ingår. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 
250 kg. Lättare montering krävs. Storlek: 124x62x126 cm (LxBxH). 
Vikt: 58 kg.

2939E-N Monark 939 Novo, testcykel 

En av världens mest exakta cyklar för tester och arbetsprov. 
Kompatibel med de flesta EKG apparater på marknaden och 
förberedd för digital styrning via EKG, PC eller syreupptagnings-
apparat. Varvtalsoberoende, lätt att kalibrera och lågt insteg. 
Levereras med pulsbälte, kalibreringsvikt och verktygssats. 
Bromseffekt mellan 4-1400 W. Kräver strömförsörjning.  
Transporthjul. Lättare montering krävs. Max brukarvikt 250 kg. 
Storlek 124x64x126 cm (LxBxH). Vikt 58 kg.
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91815B  Polar Puls/Elektrodbälte

Mjukt plastbälte med spännband och sändarenhet, för testning  
av flera personer samtidigt eller till träningsapparat förberedd för 
pulsmätning. Frekvens 5,6 kHz.

RM 9311-75 Garmin Puls/Elektrodbälte

Mjukt och bekvämt bälte med spännband och sändarenhet till  
din kompatibla träningsapparat förberedd för pulsmätning.  
Frekvens ANT+.

26954  Rehabpedaler, par

Extra bred pedal med fotplatta, hälstöd och remmar för stabil  
fastsättning av foten. Passar till samtliga Monarkcyklar.

RM 9300-207 Fotrem pedal, blå, par 

RM 76424       Fotrem pedal, svart, par

Fotremmar till Monark pedaler som passar 800-och 900 serierna. 
Säljes i par.

RM 4993-5  Sadel, standard, blå

RM 4993-7  Sadel, standard, svart

Passar till Monarks cyklar med oval sadelstolpe eller fyrkantig  
sadelstolpe tillverkad efter år 2008.

29112-66  Sadel, extra stor och bred, blå

Passar till Monarks cyklar med fyrkantig sadelstolpe  
tillverkade före år 2008.

RM 9306-118  Snabblås Monark sadelstolpe, svart

RM 9305-118  Snabblås Monark sadelstolpe, blå

Snabblås till Monarks sadelstolpe på 800-modellerna.

29000-211   Kalibreringsvikt 4,0 kg

91819          Metronom

Digital takthållare vid t.ex. manuella cykeltester.

29145-93  Ribbstolsbord

Passar till Monark 871E och 881E. Efter användning kan det enkelt  
fällas ihop och förvaras hängande på ribbstol.

9145-8  Rehabbord till Monark 881E

Ett justerbart bord anpassat till Monark 881E. Bordet kan höjas och 
sänkas efter användarens förutsättningar. Stabil ram med praktiska 
transporthjul och cykeln förankras direkt i bordsskivan. Fungerar 
utmärkt för träning från rullstol. Storlek: 69x75x70-95 cm (LxBxH). 

29300-0  Monark delbar modell

Vid behov av att frakta cykeln mellan olika kliniker, företag eller 
platser så kan man få cykeln delbar. En delbar cykel har även större 
transport-hjul och reducerad vikt. Kan beställas till Monark 939  
Novo och 928E.

Tillbehör Monark-cyklar

9145-8

29145-93

29000-211

26954

RM 9300-207

RM 9305-118

91815B

RM 4993-5

91819

29300-0

RM 9311-75

29112-66
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Genom att använda vatten som motståndskälla uppnår man en jämn och behaglig belastning samtidigt som ljudet från porlande 
vatten ger en äkta känsla och ökad inspiration. Belastningen kan ändras samtidigt som användaren är aktiv. Produkterna passar i 
alla olika miljöer. Alla Fluid-produkterna är CE märkta enligt MDD-direktivet.

2E520  Roddmaskin Fluid E-520

2101274 Ryggstöd

Unik roddmaskin med vatten som motstånd vilket ger en 
rogivande och behaglig gång. Högre sitthöjd än standard, 47 
cm, som gör den lämplig för träning även för äldre. Ergonomiskt 
roddhandtag. Display visar nivå, kalorier, drag/min, 500 meters-
tid, watt, sträcka, intervall, puls och tid. 20 olika motståndsnivå-
er. Pulsbälte och ryggstöd som tillbehör. Kan förvaras stående. 
Transporthjul. Max brukarvikt 204 kg. Storlek: 190x71x68 cm 
(LxBxH). Vikt 75 kg.  Levereras omonterad.

2E720  Cycle X Trainer Fluid E-720

Ett unikt träningsredskap som kan användas för träning av 
över- som underkropp. Tack vare att vevarmen kan justeras i 
360 grader kan den användas sittande i stol som en recumbent, 
stående eller sittande för överkroppsträning. Stolen är vridbar för 
att enkelt kunna flytta över från en rullstol. Komplett uppvärm-
nings- och träningsredskap med avkopplande vattenljud och 
mjuk och behaglig gång. 20 olika motståndsnivåer. Display visar 
nivå, puls, kalorier, distans, hastighet, tid, varv/min och watt.  
Kan användas både fram- och baklänges. Kombinerad pedal 
och handtag för multianvändning. Pulsbälte som tillbehör.  
Max brukarvikt 150 kg. Mått: 130x99x113 cm (LxBxH).  
Vikt 115 kg. Levereras omonterad.

2E920  Upper Body Ergometer Fluid E-920

Utmärkt val för konditionsträning av överkroppen där vatten 
som motstånd ger en mjuk och behaglig gång. Träning kan 
göras från sittande, från rullstol då stolen är löstagbar eller från 
stående tack vare att höjden är reglerbar. Rampen möjliggör 
en utmärkt träningsposition från rullstol. Längden på vevarmar-
na är justerbara mellan 12-24 cm. 4 olika horisontella sitslägen 
och 20 olika motståndsnivåer. Långt fotstöd. Display visar 
nivå, puls, kalorier, distans, hastighet, tid, varv/min och watt. 
Kan användas både fram- och baklänges. Pulsbälte som tillbehör. 
Max brukarvikt 150 kg. Mått: 180x100x113 cm (LxBxH).  
Vikt 130 kg. Levereras omonterad.

2E520

2E920

2E720

2101274

Fluid – F irst Degree

R
ö

re
ls

e-
 o

ch
 k

o
nd

it
io

ns
tr

än
in

g



36 Rörelse- och konditionsträning

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

Ergo-Fits nästan ljudlösa träningsutrustning är känd runt om i  
världen för sitt elektromagnetiska motstånd. Det leder både till 
en behaglig träningskänsla och ett skonsamt motstånd för leder 
och ligament. Företaget tillverkar all utrustning i sina fabriker i 
Tyskland vilket borgar för en mycket hög kvalitet och slutfinish. 
Välj mellan två modeller varav den ena är medical vilket betyder 
att den är CE-märkt enligt MDD-direktivet. 
 
400-modellen levereras i färg vit/svart.  
4000-modellerna levereras i färg vit/svart eller silvergrå/svart. 

Ergo-F it Cardio-utrustning

250031

250010  Ergo-Cycle 400

Ergo Cycle är en mycket stabil och tyst cykel som passar 
utmärkt i ett träningsrum. Enkel display med manuella och 4 
förprogrammerade profiler samt cardioträning. Displayen visar 
distans, varv/min, kaloriförbrukning, effekt i watt, tid och puls. 
Pulsbälte som tillbehör. Lågt insteg. Belastningen kan ändras 
mellan 15-400 watt och hastigheten mellan 20-120 varv/min. 
Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 180 kg. 
Mått: 120x60x140 cm (LxBxH). Vikt 45 kg.

250011  Ergo-Cycle 4000

250012  Ergo-Cycle 4000, medical

Mycket stabil och säker cykel för höga påfrestningar. Enkel 
display med manuella, 4 förprogrammerade profiler och cardio- 
träning. Displayen visar distans, varv/min, kalorier, effekt i watt, 
tid och puls. Pulsbälte ingår. Lågt insteg. Belastningen kan 
ändras mellan 15-600 watt och hastigheten mellan 20-120 
varv/min. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukar-
vikt 180 kg. Mått: 118x54x145 cm (LxBxH). Vikt 58 kg.

250031   Ergo Recumbent 4000

250032    Ergo Recumbent 4000, medical

Träningscykel med ryggstöd och anpassad sits för optimal 
avlastning av ryggen. Display med manuella, 4 förprogrammerade 
profiler och cardioträning. På den tydliga displayen visas distans, 
varv/min, kalorier, effekt i watt, tid och puls. Belastningen kan 
ändras mellan 15-600 watt och hastigheten 20-120 varv/min. 
Kräver strömförsörjning. Pulsbälte ingår. Transporthjul. Max 
brukarvikt 200 kg. Mått: 160x54x125 cm (LxBxH). Vikt 75 kg.

223280  Justerbar pedal, par

Möjliggör en tidig träningsfas i rehabiliteringen genom att radien 
på pedalen kan förändras. Passar till Ergo-Cycle 400 och 4000 
samt Recumbent 4000.

250010

250011

223280
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250041  Ergo Trac Alpin 4000

250042  Ergo Trac Alpin 4000, medical

Steglös inställning av lutning 0-20%

250051  Ergo Trac Tour 4000

250052   Ergo Trac Tour 4000, medical

Steglös inställning av lutning –5-15%. Löpbanden håller en 
mycket hög kvalitet och är tillverkade för professionell använd-
ning. Passar både på gym och för re habili tering tack vare de 
långa handtagen och den låga starthastigheten. Steglös has-
tighetsinställning mellan 0,2-25 km/tim. Löpyta: längd 150 cm, 
bredd 50 cm. Display med manuella, 4 förprogrammerade 
prof iler samt cardio träning. Enkel display som visar sträcka,  
tid, hastighet, kalorier, effekt i watt samt puls. Nödstopp och 
säkerhetslina med clips. Pulsbälte ingår. Kräver strömförsörj-
ning. Transporthjul. Mått: 210x85,5x140 cm (LxBxH).  
Max brukarvikt 200 kg. Vikt 178 kg.

250071  Ergo Mix 4000 

250072  Ergo Mix 4000, medical

Ergo Mix minimerar belastningen på lederna tack vare den  
halvliggande träningspositionen, vilket också avlastar det  
intervertebrala disktrycket. Bra träning även för höft- och  
knäpatienter och för överviktiga. På den tydliga displayen 
visas distans, reps/min, kalorier, effekt i watt, tid samt puls. 
Hastighet: 20-120 steg/min. Pulsbälte ingår som standard.  
Display med manuella, 4 förprogrammerade prof iler och cardio-
träning. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 
200 kg. Mått: 200x70x165 cm (LxBxH). Vikt 160 kg.

250061  Ergo Stair 4000

250062  Ergo Stair 4000, medical

Ergo Stair ger utmärkt träning för ben- och sätesmuskulaturen, 
där tramporna rör sig oberoende av varandra. På den tydliga 
displayen visas distans, reps/min, kalorier, effekt i watt, tid 
samt puls. Hastighet: 15–155 steg/min. Pulsbälte ingår som 
standard. Display med manuella, 4 förprogrammerade prof iler 
och cardio träning. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max 
brukarvikt 200 kg. Mått: 110x77x181 cm (LxBxH). Vikt 110 kg.

250027  Ergo Cross 4007, medical

Ergo Cross ger en elliptisk benrörelse med samtidig armträning 
som ger en effektiv konditionsträning för hela kroppen. Det går 
att träna både fram- och baklänges. På den tydliga displayen 
visas distans, reps/min, kaloriförbrukning, effekt i watt, tid samt 
puls. Hastighet: 15-200 steg/min. Pulsbälte ingår som standard. 
Display med manuella, 4 förprogrammerade prof iler och cardio-
träning. Kräver strömförsörjning. Transporthjul. Max brukarvikt 
150 kg. Mått: 205x67x170 cm (LxBxH). Vikt 160 kg.

250071

250027

250041

250061

8406
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Träningsprodukter
Här presenterar vi många olika tränings
produkter för kliniken, gymmet eller hemmet. 
Produkterna är utvalda från världsledande 
leverantörer och sortimentet är stort av bland 
annat träningsband, balansprodukter, bollar, 
viktmanschetter, hantlar och skivstänger.
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2037  TheraBand, vit, mycket lätt

2040  TheraBand, gul, lätt

2041  TheraBand, röd, medium

2042  TheraBand, grön, hård

2043  TheraBand, blå, extra hård

2044  TheraBand, svart, väldigt hård

2140  TheraBand, silver, super hård

TheraBand 5,5 meter

TheraBand lanserades redan på 70talet och har sedan dess varit en viktig del i träningen. Konceptet 
bygger på en progressiv träning där färgmarkeringen anger belastningen och banden kan användas för 
alla former av muskelträning oavsett muskelstatus eller diagnos. Finns i sju olika färger/motståndsgrader, 
där motståndet ökar 25% mellan vitsvart färg och 40% mellan svartsilver. TheraBandet f inns i flera olika 
förpackningsstorlekar och har en bredd på 13 cm.

TheraBand Träningsband

27921  TheraBand, gul, lätt

27927  TheraBand, röd, medium

27928 TheraBand, grön, hård

27929  TheraBand, blå, extra hård

Banden ligger förpackade i en väska tillsammans med en  
instruktionsbok med tips på övningar.

2139  TheraBand, vit, mycket lätt

2045 TheraBand, gul, lätt

2046  TheraBand, röd, medium

2047 TheraBand, grön, hård

2048  TheraBand, blå, extra hård

2049  TheraBand, svart, väldigt hård

2141  TheraBand, silver, super hård

TheraBand 2,5 meter

TheraBand 45,5 meter

Innehåller 30 st individuellt förpackade träningsband  
á 1,5 meter. Ett hygieniskt och smidigt sätt att distribuera 
träningsband.

20520  TheraBand Småpack, gul, lätt

20530  TheraBand Småpack, röd, medium

20540  TheraBand Småpack, grön, hård

20550  TheraBand Småpack, blå, extra hård

20560  TheraBand Småpack, svart, väldigt hård

TheraBand Småpack 30x1,5 meter
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De latexfria banden har exakt samma motstånd per färg som 
 latexbanden. Mycket lämpligt alternativ för sjukvården där man  
vill undvika latexprodukter och för alla som har latexallergi.  
Doftfritt och utan talk. Bredd 10 cm.

50324  TheraBand latexfritt, gul, lätt

50334  TheraBand latexfritt, röd, medium

50344  TheraBand latexfritt, grön, hård

50354  TheraBand latexfritt, blå, extra hård

50364  TheraBand latexfritt, svart, väldigt hård

TheraBand Träningsband latexfritt 22 meter

13219  TheraBand CLX, gul, lätt

13220  TheraBand CLX, röd, medium

13221  TheraBand CLX, grön, hård

13222  TheraBand CLX, blå, extra hård 

13223  TheraBand CLX, svart, väldigt hård 

TheraBand CLX 2,1 meter  11 looper

TheraBand CLX 22 meter

TheraBand Loops

12778  TheraBand CLX, gul, lätt

12779  TheraBand CLX, röd, medium

12780  TheraBand CLX, grön, hård

12781  TheraBand CLX, blå, extra hård 

12782  TheraBand CLX, svart, väldigt hård 

Loops består av en sammanhängande slinga TheraBand  
som underlättar rehabiliteringsträning av armar och underkropp. 
Loops finns i fyra olika färger/motståndsgrader. Längd 30,5 cm 
(mått när bandet ligger ned) och bredd 7,5 cm. Setet består av 
en loop av varje färg.

20811  TheraBand Loops, gul, lätt

20821  TheraBand Loops, röd, medium 

20831  TheraBand Loops, grön, hård 

20841  TheraBand Loops, blå, extra hård 

20800  TheraBand Loops, set 4 st

TheraBand CLX Träningsband 

CLXbanden är en banbrytande nyhet. De är latexfria, användarvänliga och ger en stor mångsidighet i träningen. CLXbanden är  
ett mycket funktionellt redskap och de är uppbyggda med looper vilket gör dem till ett unikt träningsredskap  band, tubing, loop 
och handtag i samma produkt. Enkelt greppbara och man slipper alla knutar. Finns i två förpackningsstorlekar och fem olika hård
hetsgrader. Bredd 5 cm.
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21010  TheraBand Tubing, vit, mycket lätt

21020  TheraBand Tubing, gul, lätt

21030  TheraBand Tubing, röd, medium

21040  TheraBand Tubing, grön, hård

21050  TheraBand Tubing, blå, extra hård

21060 TheraBand Tubing, svart, väldigt hård

21070  TheraBand Tubing, silver, super hård

2155  TheraBand Tubing, vit, mycket lätt

2156  TheraBand Tubing, gul, lätt

2157  TheraBand Tubing, röd, medium

2158  TheraBand Tubing, grön, hård

2159  TheraBand Tubing, blå, extra hård

2160  TheraBand Tubing, svart, väldigt hård

2161  TheraBand Tubing, silver, super hård

TheraBand Tubing 7,5 meter

TheraBand Tubing 30,5 meter

Togu Loops

Loops består av en sammanhängande slinga träningsband som 
underlättar träning av armar och underkropp. Togu Loops finns 
i fyra olika färger/motståndsgrader. Längd 2730 cm (mått när 
bandet ligger ned) och bredd 5 cm. Setet består av en loop av 
varje färg.

650810  Togu Loops, gul, lätt

650820  Togu Loops, grön, medium 

650830  Togu Loops, blå, hård 

650840  Togu Loops, svart, extra hård

650800  Togu Loops, set 4 st

Samma princip som TheraBand träningsband med den  
skillnaden att TheraBand Tubing är formad som en slang.  
Samma färg i band och tubing ger exakt samma motstånd.

TheraBand Tubing

Kraftiga elastiska band i gummi som är tillverkade i en lång, 
cirkulär och sammanhängande slinga. De används för all typ av 
träning, enskilt eller i grupp och även för hemmaträning. På gym 
inom framför allt crossfit eller som skonsamt motstånd inom 
rehab och stretch. Tillverkas i fyra olika motståndsgrader och 
säljs i set om 2 st. Orange (lätt), grön (medium), blå (hård) och lila 
(extra hård). Längd 104 cm. På varje band finns en indikerings
ring som är oval i viloläge och när den är helt rund så anger den 
antal kg som finns på bandet.

14951 TheraBand Powerband, lätt+medium

14952 TheraBand Powerband, medium+hård

14953 TheraBand Powerband, hård+extra hård

TheraBand Powerband

14951 14952 14953
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21231 TheraBand Bodytrainer, gul, lätt

21232  TheraBand Bodytrainer, röd, medium

21242  TheraBand Bodytrainer, grön, hård

21252  TheraBand Bodytrainer, blå, extra hård

21262  TheraBand Bodytrainer, svart, väldigt hård

Består av 1,4 meter TheraBand Tubing med handtag.

2142  Handtag, par

2144  Ankelfäste, par

2177  Dörrstopp

TheraBand Bodytrainer

Tillbehör till Träningsband och Tubing

26020  TheraBand Boll, gul, extra lätt motstånd

26030  TheraBand Boll, röd, lätt motstånd

26040  TheraBand Boll, grön, medel motstånd

26050  TheraBand Boll, blå, hårt motstånd

Används istället för handmassa för en mångsidig handträning. 
Kan värmas i mikron ett par sekunder, alternativt kylas i frysen  
i 20 minuter, för bästa träningseffekt. Det sköna materialet gör  
att bollen alltid återfår sin runda form.

TheraBand Handträningsbollar

26103  TheraBand Flexible Exercise Bar, gul, extra lätt

26100  TheraBand Flexible Exercise Bar, röd, lätt

26101  TheraBand Flexible Exercise Bar, grön, medel

26102 TheraBand Flexible Exercise Bar, blå, hård

TheraBand Flexible Exercise Bar  

2177
2144

2123121262

2142

2602026050

Medema rekommenderar!
www.thera-bandacademy.com – en inspirerade 
webbsida där man f inner resultaten från otal iga 
vetenskapliga studier samt mängder av tränings-
program på de olika produkterna.

!

Användbar produkt för träning av 
grepp, styrka, pendelrörelser och 
mobilisering. Rörelseförslag ingår. 
Längd ca 30 cm. Kan med fördel även 
användas i samband med träning av 
epikondyliter – se video på  
www.youtube.com och sök på  
”Tyler Twist”. 
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22160  TheraBand Shoulder Pulley

Användbar produkt för enkel träning av axel/skulderrörlig
heten. Denna shoulder pulley upprätthåller och ökar rörligheten 
och fästes enkelt bakom en dörr. Linan är markerad mellan 
gulsvart färg för en direkt feedback under träningen och för 
dokumentering av framsteg.

2038  Ulla-Bella drag

En klassisk produkt för att upprätthålla och öka rörligheten i 
axlar och skuldror. UllaBella har polstrade manschetter vilket 
gör den extra lämplig för personer som har svårt att greppa. 
Tillverkad av en omspunnen paragummilina som löper över ett 
centrumhjul. Fästes i ribbstol eller liknande.

Skulderdrag

5BIOFEED PBU, Pressure Biofeedback Unit

PBU / Stabilizer, är ett enkelt hjälpmedel för mätning av funk
tionen i de stabiliserande musklerna i ländrygg och nacke. Den 
består av en kudde som pumpas upp med luft och man mäter 
och avläser trycket i mm/hg via en tryckmätare. Man övervakar 
lätt utförandet i träningsövningarna samt förbättringar mellan 
olika träningspass i mätbara siffervärden. Kan användas både 
på praktiken och i hemmet som ett hjälpmedel vid framför allt 
bålstabilitetsträning.

PBU  Stabilizer

6400047  Togu Pilatesrulle

En fast rulle speciellt utvecklad för pilatesträning. Levereras 
med tips på övningar. Längd 90 cm, diameter 15 cm.

2038

22160

Pilatesrulle

6400047

91700 Motion Guidance Clinical Kit

En mycket användbar produkt som ger en visuell feedback via 
en laserpekare och som inkluderar allt som behövs till kliniken. 
Vissa patienter har svårt att förstå hur deras kropp rör sig. Med 
Motion Guidance kan de träna upp sin förmåga och få kontroll 
och förbättra sitt rörelsemönster. Produkten består av en laser
pekare, fästband till olika delar av kroppen och fyra olika  
måltavlor som kan användas för vägg eller golv.  
Levereras i en praktisk väska.

Motion Guidance 

91700

5BIOFEED
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29000  Balansplatta Rock

29002  Tillsats till Balansplatta Rock

Relativt enkel balansplatta. Tillsatsen ökar svårighetsgraden. 
Max brukarvikt 140 kg. 40 cm i diameter.

23895 Balansplatta med handtagsgrepp

Svart balansplatta med integrerade handtag för enkel förflyttning 
eller för träning av överkroppen. Halkfri profilerad yta.  
Diameter 40 cm och höjd 10 cm.

27009 Togu Balansplatta Balanza Ballstep

Ett utmärkt balansredskap gjort av trä samt med fyra luftfyllda 
plastbollar undertill som ger en varierande balansträning. 
Stabilis erings och koordinationsträning i en ny dimension.  
Storlek 89x43x14 cm (LxBxH). Max brukarvikt 200 kg.

Balansplattor

29005  Togu Balansdyna Dynair Senso

Mångsidig balansdyna som används vid både sittande och 
stående balans och koordinationsträning. Pumpas med 
 bollpump till lämplig svårighetsgrad. Ena sidan är slät och den 
andra sidan har stimulinabbar. Diameter 33 cm. Tjocklek ca 
5 cm. Färg röd. Max brukarvikt 200 kg.

29009 Togu Balansdyna Happy Back XL

Specialgjord balansdyna för ett hälsosamt och dynamiskt sitt
ande. Aktivt sittande tränar de djupa ryggmusklerna och den  
kan med fördel användas på arbetet, i hemmet eller på klini
ken. Med mindre stimulinabbar och lite mjukare material som 
formar sig efter kroppen jämfört med Dynair. Diameter 36 
cm. Tjocklek ca 5 cm. Färg grå. Träningsinstruktioner med
följer. Max brukarvikt 200 kg.

23304  TheraBand Stabilitetstränare, blå

Medelsvår oval balansdyna med räfflad yta och tillverkad av ett 
skummaterial. Utmärkt för balans, stabilitets och koordina
tionsträning. Träningsprogram medföljer. Storlek: 40x24x5 cm 
(LxBxH).

Balansdynor

29009

23304

29005

29000

410407 Togu Challenge Disc 2.0

En spännande balansplatta som ger ett test på balansen och 
samtidigt gör träningen mycket roligare. Möjliggör träning på alla 
nivåer av balansträning för både unga och gamla. I balansplattan 
finns en rörelsesensor som mäter data via Bluetooth till din dator, 
tablet eller mobiltelefon. Balans/koordinationstest kan göras  
på höger respektive vänster fot eller bägge fötterna.  
Träning rekommenderas därefter i fem olika nivåer.  
Fem olika spel som gör balansträningen rolig.  
Diameter 44 cm. Max brukarvikt 120 kg.

23895

410407

27009
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67321

29004 Togu Balansdyna Aero-Step PRO

Spännande dyna som ger en mycket god balansträning. Dynan 
består av två luftkuddar som är sammanfogade via en stabil 
platta. Dynan är vändbar. Den ena sidan är slät och den andra 
består av många små plastnabbar. Plansch och bollpump ingår. 
Storlek: 52x40x8,5 cm (LxBxH). Max belastning 200 kg.

26201 Bosu Balanstränare

En välkänd, luftfylld halvboll för träning av balans, styrka och 
koordination. Bosu är originalet och står för both sides up vilket 
innebär att den kan vändas vid träning. Används både vid sitt
ande och stående träning, individuellt eller i grupp. Pump och 
tränings instruktion ingår. Diameter 63 cm. Höjd 24 cm.  
Max belastning 150 kg.

67322  Airex Balansdyna Mini, 41x25 cm

67321  Airex Balansdyna Elite, 50x41 cm

67330  Airex Balansdyna X-Large, 98x41 cm

Mycket omtyckta och mångfunktionella balansdynor där 
träningen kan varieras i oändlighet. Kan användas från mycket 
enkel till avancerad balansträning och de tillverkas i tre olika 
storlekar. De har en räfflad yta som ger en längre hållbarhet  
och ett utmärkt antihalkskydd. Går även att använda för träning 
i vatten, då den flyter. Färg grå. Höjd 6 cm.

673143 Airex Balance-Beam

Ett långsmalt balansredskap som är tillverkat i ett mjukt och 
smidigt material som ställer krav på din balansförmåga. Lämplig 
för balansträning, sensomotorisk träning och koordination. Blå. 
Storlek 160x23x6 cm (LxBxH). Dynan bör läggas på en matta 
för att undvika att den glider på golvet. Går även att använda för 
träning i vatten, då den flyter. 

673143

Balansdynor

26201

67322

67330

29004
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11013  Friktionsmatta Flowin Pro

Flowin är en funktionell funktionsträning som är utvecklad i 
Sverige och där din kropp används som motstånd. Träningen 
är rolig och hela kroppen tränas skonsamt. Passar utmärkt för 
rehabiliteringsträning där svårighetsgraden enkelt kan regleras. 
Flowin Pro är en professionell modell för kommersiellt bruk. 
Den är stabil och lätt att förvara. Levereras med fem pads 
(knä, hand och fot). Storlek 140x100 cm.

Träningsmattor

1101327335  Studsmatta Trimilin Swing  

En högkvalitativ studsmatta monterad med högelastisk  
gummi kabel för en mjuk studskänsla. Levereras med  
studsytan färdigmonterad – enbart benen skruvas på.  
Tillverkad i Tyskland. Färg: svart/silver. Diameter 120 cm,  
höjd 29 cm. Max brukarvikt 100 kg.

27335

2P-002000  Reebok Step-up bräda

Professionell modell som kännetecknas av hög kvalité. Detta är 
originalet av stepup bräda och är ett självklart val både för enskild 
träning och gruppträning. 3 olika höjdinställningar: 15, 20 och 
25 cm. Tillverkad i ett enda stycke för att klara trycket och med 
pivotpunkter för att underlätta fotens rotation på brädan. Levereras 
med halkfria golvblock och en halkfri gummiyta. Stapelbar. Längd 
98 cm och bredd 38 cm. Max belastning 110 kg.

Stepup bräda

2101  Hopprep

Hopprep utan handtag med längd 300 cm. Färg blå.

Hopprep

27410  Decline Incline Board 

En mycket gedigen och stabil decline incline board som är byggd 
i trä. Den har ett handtagsuttag för enkel förflyttning. Antiglid 
på sidan mot golvet och på hela ovansidan för en säker träning. 
Används för träning av patellofemualt smärtsyndrom och achilles
senan. Lutning 25 grader. Max belastning 200 kg. Storlek: 
47x38x21 cm (LxBxH).

Decline Incline Board

27410

2P002000

2101
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64045  Togu Bobathboll, 45 cm, silver

64055   Togu Bobathboll, 55 cm, orange

64065   Togu Bobathboll, 65 cm, grön

64075   Togu Bobathboll, 75 cm, silver

64085   Togu Bobathboll, 85 cm, lila

64095   Togu Bobathboll, 95 cm, röd

Mycket säkra bobathbollar tillverkade i Tyskland och med ABS 
– ”Anti Burst System” dvs bollen sjunker sakta ihop vid en ev. 
punktering. Ingen explosionsrisk. Tillverkade i ett högelastiskt 
plastmaterial samt försedda med en ventil. Ovan angivna mått är 
maxmått för diametern. Det är möjligt att ändra bollens omkrets 
med 510 % beroende på lufttrycket. Bollarna i storlek 4565 cm 
tål en statisk belastning på 1000 kg och den är explosionssäker 
för personer med vikt upp till 170 kg. Boll 75 cm tål 500 kg/120 kg 
och boll 8595 cm tål 250 kg/45 kg. Bollpump som tillbehör.

Gångstavar

28000  Gångstavar, teleskopmodell, par  

Lätta stavar av 2delad teleskopmodell som är steglöst reglerba
ra i längd mellan 80140 cm. Ergonomiska handtagsremmar och 
reglerbara med kardborrefästning. Metallspetsar med avtagbara 
gummiskydd för olika underlag. Vikt 0,17 kg per stav.

Functional Trainer

8725 Functional Trainer

Redskap för funktionell träning av hela kroppen. Passar både 
för rehabilitering och för avancerad muskelträning. Instruktions
plansch ingår i leveransen och information om en länk till video
filmade övningar. Kan fästas i taket i en krok (ingår ej) eller med 
medföljande dörrstopp. Max belastning 120 kg.

Togu Bobathbollar ABS

64155   Togu Bobathboll, 55 cm, antracit-svart

64165   Togu Bobathboll, 65 cm, antracit-svart

64175  Togu Bobathboll, 75 cm, antracit-svart

Tillverkade i ett högelastiskt plastmaterial med en skön yta  
och försedda med ventil. Ovan angivna mått är maxmått för 
diametern. Det är möjligt att ändra bollens omkrets med 510% 
beroende på lufttrycket. Plansch med övningstips ingår. 
Bollpump som tillbehör.

Togu Bobathbollar My Ball Soft
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67370 67373 67375

67340  Togu Gymnastikboll, 16 cm

67342  Togu Gymnastikboll, 19 cm

Klassiska gymnastikbollar som är tillverkade av ett elastiskt 
plastmaterial. De har en mycket god studsförmåga, trög yta 
samt pumpventil.

64630  Togu Stimuliboll, 8 cm

64631  Togu Stimuliboll, 23 cm

Bollar försedda med nabbar. Utmärkt redskap för sensibilitets
träning och greppövningar. 

67353  Softboll, 7 cm plastbelagd

67352  Softboll, 18 cm plastbelagd, blå

Boll av skumgummi med plastbelagd yta. Lätt att greppa och 
lätt att torka av.

Gymnastikbollar

Stimulibollar

Softbollar

6491000  Togu Redondoboll, 22 cm, blå

Mjuk greppbar boll med trög yta som passar för övningar inom 
pilates, yoga, rehab och friskvårdsträning. Levereras platt och 
blåses enkelt upp med medföljande ”sugrör”. Instruktions
plansch medföljer. Max 120 kg belastning vid liggande träning.

Redondobollar
67353 67352

6491000

64630 64631

67370  Togu Medicinboll 1 kg, röd 

67373  Togu Medicinboll 3 kg, blå 

67375  Togu Medicinboll 5 kg, blå

Medicinbollar av högsta kvalitet tillverkade med en yta av hög 
kvalitetsplast. Mycket dynamiska och studsande bollar för  
träning av stabilitet, koordination och styrka. Latexfria och  
med en halksäker yta.

Medicinbollar



49Träningsprodukter

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

Tr
än

in
g

sp
ro

d
uk

te
r

67360  Bollkorg på hjul

Tillverkad av plastöverdraget stålnät och monterad på hjul.  
Stativ av kromat rör. Mått: 58x48x65 cm (LxBxH).

604003  Basring till Bobathboll

För aktivt sittande och till förvaring.

6930500  Stapelringar till Bobathbollar, 3 st

Enkel och utrymmesbesparande förvaring av bobathbollar.  
Ringarna kan även öppnas för golvförvaring. 3 st per förpackning.

3902  Bollhållare, väggmodell  

Bollhållare för väggmontage till bobathbollar i storlek 4585 cm. 
Diameter 30 cm. Mått: 58x12 cm.

17170  Förvaringshylla vägg till Bobathbollar 

En utmärkt vägghylla med 2 stänger för förvaring av bobath
bollar. 34 st bollar får plats. Storlek 50x175 cm. 

Förvaring bollar

604003

17170

6930500

67344  Pump till gymnastikboll

67346  Pump till Bobathboll

Bollpumpar

67344 67346

3902

67360

Viktmanschetter med välkänd kvalité. Sömmarna är inåtvän
da vilket förhindrar läckage av innehållet. Vikt manschetternas 
längd ökar något för varje viktenhet. Tillverkas med lång kard
borresleif. Viktkulorna på våtbruksmodellerna är insvetsade i 
kraftig plast och kommer därför ej i kontakt med vatten.  
Pris per styck.

Viktmanschetter – Medema

2051  Viktmanschett, 0,50 kg

2053  Viktmanschett, 1,00 kg

2054  Viktmanschett, 1,50 kg

2055  Viktmanschett, 2,00 kg

2057  Viktmanschett, 3,00 kg

Viktmanschetter Våtbruk

2250  Viktmanschett, 0,25 kg

2251  Viktmanschett, 0,50 kg

2253  Viktmanschett, 1,00 kg

2254  Viktmanschett, 1,50 kg

2255  Viktmanschett, 2,00 kg

2257  Viktmanschett, 3,00 kg

2259  Viktmanschett, 4,00 kg

2261  Viktmanschett, 5,00 kg

Viktmanschetter Torrbruk
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Ergonomiska kettlebells som är utformade för att lättare kunna 
svingas runt underarm och handled, vilket ger en betydligt mer 
komfortabel träning. Funktionellt träningsredskap som möjlig
gör effektiva dynamiska övningar, och den svingande rörelsen 
tränar hela kroppen. De är tillverkade av järn med neoprene
överdrag och varje vikt har sin egen färg.

2401  Kettlebells, gummerad 4 kg

2402  Kettlebells, gummerad 6 kg

2403  Kettlebells, gummerad 8 kg

2404  Kettlebells, gummerad 10 kg 

2405  Kettlebells, gummerad 12 kg

2407  Kettlebells, gummerad 16 kg

Kettlebells Ergo

2409  Ställning för kettlebells

En praktisk förvaringsställning för kettlebells. Plats för 5 st.  
Storlek: 39x48x66 cm (LxBxH).

2409

Hantlar med ett blankt vinylöverdrag för att enkelt kunna torka 
av dem. Viktangivelser finns på hantlarna. Pris per st.

514152  Hantel vinylklädd, 1,0 kg, röd

514153  Hantel vinylklädd, 2,0 kg, svart

514154  Hantel vinylklädd, 3,0 kg, röd

514155  Hantel vinylklädd, 4,0 kg, svart

514156  Hantel vinylklädd, 5,0 kg, röd

Kromade hantlar med räfflat grepp. Viktangivelser står på  
hanteln. Pris per st.

2089  Hantel kromad, 0,5 kg

2090  Hantel kromad, 1,0 kg

2100 Hantel kromad, 1,5 kg

2091  Hantel kromad, 2,0 kg

2092 Hantel kromad, 3,0 kg

2093 Hantel kromad, 4,0 kg

2094  Hantel kromad, 5,0 kg

2095 Hantel kromad, 6,0 kg

2096 Hantel kromad, 7,0 kg

2097A  Hantel kromad, 8,0 kg

2097B Hantel kromad, 9,0 kg
2097 Hantel kromad, 10,0 kg

2098   Set kromade hantlar, 10 par

 Kromade hantlar 110 kg.

Hantlar kromade

Hantlar vinylklädda
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2099  Hantelställ, till kromade hantlar

Golvhantelställ för 10 par kromade hantlar. Mått: 22x49x120 cm 
(LxBxH).

2088  Hantelställ i trä

För väggmontage med plats för sex hantlar. Bredd 8 cm,  
djup 11 cm och höjd 82 cm.

Förvaring hantlar

20882099

8411  Skivstångsset, 50 kg

Ett komplett skolviktset som består av: vinylviktskivor på 2x10 
kg, 2x5 kg, 4x2,5 kg och 2x1,25 kg samt skivstång och lås. 
Hålen i viktskivorna är 30 mm. Skivstången väger 7,5 kg och är 
165 cm lång. Total vikt 50 kg.

2512294  Skivstångsställning,  ställbar

Stabil hack squat som är ställbar i både höjd och sidled  
(knäböj/ bänkpresställning). Höjdjusterbar mellan 100160 cm.  
Längd 142 cm, bredd 70 cm. Levereras omonterad.

2513144  Stativ till skolvikter

För förvaring av skolvikter eller pumpvikter.  
Storlek: 82x38x92 cm (LxBxH). Färg svart.

Skivstångsset / Förvaring

8411

8405  Pump-set

För individuell träning eller gruppträning med skivstång. Pump
setet består av: skivstång (längd 140 cm och vikt 2 kg), gummi
vikter med bra grepp 2x5 kg, 2x2,5 kg och 2x1,25 kg samt 2 st 
snabblås i plast. Integrerat i vikterna finns uttag för grepp vilket 
gör att de även kan användas som hantlar. Max belastning på 
skivstången 37,5 kg.

8404  Pumpvikt, 10 kg

8406  Snabblås, par

Pumpset

8406

8405

8405

2512294

2513144
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Elektroterapi
Olika behandlingsformer av elstimulering 
kan på ett effektivt sätt påskynda läkningen 
av skador samt ge en utmärkt smärtlindring. 
Numera kan man även få hjälp med att 
ställa en bättre diagnos genom att använda 
diagnostiskt ultraljud, där vi samarbetar 
med marknadsledande GE Healthcare. 
Medemas elektroterapisortiment består 
också av stötvågs- och magnetterapi- 
apparater från Storz Medical, ultraljuds- och 
strömapparater från ITO samt olika tillbehör 
från ledande leverantörer.

Användningsområdet ökar och fördelarna är många med 
ultraljudsdiagnostik; undersökningen är snabb, säker och 
strålningsfri utan smärta eller biverkningar. Ultraljud ger 
en tydlig bild av muskler, senor, ligament, menisk, led-
kapsel, bursor, brosk, osteofyter, nerver, vätska och kärl. 
Detta ger möjlighet till säkrare diagnostik och en unik 
möjlighet att följa rehabiliteringsförloppet och läknings-
processen. Samtidigt som undersökningen är interaktiv, 
dynamisk och görs direkt på kliniken med möjlighet att 
jämföra skadad och frisk vävnad även under rörelse. 
Ultraljud används flitigt för genomlysning vid operationer, 
vid injektioner samt andra invasiva behandlingsmetoder. 

Medema samarbetar med GE Healthcare och erbjuder 
flera olika modeller av ultraljud som är specialanpassade 
för muskuloskeletalt bruk. Våra apparater kännetecknas  
av exceptionell bildkvalitet där du får en tydlig, detaljrik och 
exakt bild i realtid av mjukdelsvävnad och skelettkontur. 
Du mäter enkelt tjocklek, area och djup på olika strukturer 
samt skriver in olika kommentarer med ett knapptryck. 

Våra ultraljud är specialiserade system där kombinationen 
av avancerad teknologi och ett lättanvänt användargräns-
snitt gör att du enkelt och snabbt kan anpassa systemet 
efter just dina behov. Flera unika expertverktyg gör att du 
får ut det lilla extra av din undersökning. Du överför lätt 
dina bilder till dator eller extern hårddisk. Det finns även 
en DVI-port och HDMI uttag för bildöverföring till extern 
skärm. 

GE Healthcare och Medema erbjuder ett problemfritt 
ägande tack vare kvalitetsutrustning samt en heltäckande 
serviceorganisation i Sverige.

Diagnostiskt ultraljud för muskuloskeletalt bruk
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Diagnostiskt ultraljud

630A GE Versana Premier Black

Versana är en helt ny serie användarvänliga diagnostiska ultra-
ljud med hög prestanda och snygg design. Versana Premier 
Black är Versana-familjens flaggskepp och den hjälper dig 
snabbt och tryggt med diagnostisering. Denna modell har en 
större motor än övriga Versana-modeller vilket leder till en ökad 
prestanda. Med sina unika expertverktyg som kännetecknar alla 
GE Healthcare system, som tillsammans med den nya funktio-
nen Whizz, så är det enkelt att få till en högkvalitativ scanning i 
världsklass. 

Det finns ett stort utbud av prober som är kompatibla med detta 
system. Levereras som standard med en 12L-RS linjär prob med 
ett frekvensområde på 4,2–13 MHz. Full HD skärm på 21.5” 
LCD med LED bakgrundsbelysning för en optimal bildkvalitet, 
en touchscreen på 9.9” och tre portar för probanslutning som 
standard. Skärmen är höj- och sänkbar samt roterbar. Vagnen 
är också höj- och sänkbar. Det finns flera kompatibla mjukvaror 
och tillbehör, bland annat LOGIQview, Elastography, Needle  
recognition och Tricefy. Som standard följer det alltid med 2 
valfria mjukvaror. 3 års garanti med ytterligare 2 år som tillval.

625A GE Versana Balance

Detta kompetenta och praktiska system är framtaget specifikt 
till MSK-scanning. Har man använt diagnostiskt ultraljud och är 
redo för att ta nästa steg, så är detta prisvärda system perfekt. 
Versana Balance kombinerar praktisk design, ”workflow” och 
kliniska finesser som är efterfrågat av terapeuter. Nya funktionen 
Whizz, som optimerar bilden under scanningen och Scan Assis-
tant, som låter dig sätta upp egna protokoll för förbättrad rytm i 
din scanning, ingår. 

Det finns ett stort utbud av kompatibla prober och apparaten 
levereras som standard med en 12L-RS linjär prob med  
frekvensområde på 4,3-13 MHz. Skärm på 21.5” LCD med LED 
bakgrundsbelysning och en höj- och sänkbar vagn med 3 portar 
för anslutning av prober. Det finns flera kompatibla mjukvaror 
och tillbehör, bland annat LOGIQview, Elastography, Needle  
recognition och Tricefy. Som standard följer det alltid med 2 
valfria mjukvaror. 3 års garanti med ytterligare 2 år som tillval. 

* Trademark of General Electric Compan

625A

630A
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Diagnostiskt ultraljud

620A GE Versana Active 1.5

Ett mycket prisvärt ultraljud från välkända GE Healthcare som 
är avancerat och anpassningsbart för att göra vardagen enklare 
på kliniken. Det är ett mobilt system som är lätt att transportera 
men kan även kan användas som ett stationärt system på vagn. 
Den är snabb i uppstart, tyst i drift och har mycket god bildupp-
lösning. Det finns ett stort utbud av prober som är kompatibla 
med detta system. 

Levereras med en 12L-RS prob som standard med ett frekvens 
område från 4,3-13 MHz. Skärm 15.6” Hi Res med bakgrunds-
belysning. Det finns möjligheter för flera expertverktyg som 
LOGIQview, Elastography, Needle recognition, Follow-up tool 
och Scan Coach. Som standard följer det alltid med 2 valfria 
mjukvaror. Nya funktionen Whizz som optimerar bilden under 
scanningen och Scan Assistant som låter dig sätta upp egna 
protokoll för förbättrad rytm i din scanning ingår. 3 års garanti 
med ytterligare 2 år som tillval.

620A

590A  GE Logiq* E R8 med apparatvagn

Bärbar, snabb och specifik. Med samma höga prestanda som 
mer avancerade stationära system ger LOGIQ e R8 mycket 
skarpa och detaljerade bilder i ett portabelt format. Den perfekta 
apparaten för dig som jobbar med idrottslag, inom företags- 
hälsovård eller reser mycket. En smart och smidig vagn optimerar 
din ergonomi på plats på kliniken. Snygg och praktisk kabinväska 
på hjul finns som tillval. LOGIQ e R8 har ett lättanvänt användar-
gränssnitt som enkelt kan anpassas efter användarens behov 
med möjlighet till egna inställningar och med hög utvecklings-
potential. 

Det finns många expertverktyg för smidig muskuloskeletal diag-
nostisering och två valfria programvaror ingår utan extra kostnad, 
t ex Patient Follow Up Tool, LOGIQView, Doppler Quantification 
och Easy 3D. Portabel med batteridrift. Storlek ultraljudsenheten: 
34x34x7 (LxBxH). Vikt 5,2 kg, Bildskärm: 15 tum högupplöst full 
färg LCD display. Levereras som standard med en linjär prob  
12L-RS med frekvensområde 4,3-13 MHZ. Apparatvagn ingår.  
3 års garanti med ytterligare 2 år som tillval.

* Trademark of General Electric Company

590A
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Diagnostiskt ultraljud

592A GE Logiq* P9

591A GE Logiq* P7

Innovativ, snabb och med unika expertverktyg. LOGIQ P9 och 
P7 är kompetenta ultraljudssystem som är mycket användar-
vänliga med avancerad teknologi och exceptionell bildkvalitet 
på en stor högupplöst LCD skärm på 21,5 tum med widescreen 
samt en touchscreen på 10,4 tum. Innovativa My Page ger dig 
skräddarsydda användarkontroller anpassade utifrån dina behov 
som hjälper dig att genomföra en snabbare undersökning med 
färre knapptryck. Systemet är designat för användarkomfort och 
enkelt arbetsflöde. Här finns ett brett utbud av smarta applika-
tioner i ett ergonomiskt och lättnavigerat system som dessutom 
vunnit priser för sin smarta design. Enkel och användarvänlig 
kontrollpanel med virtuellt tangentbord där möjlighet finns även 
för ett fysiskt tangentbord. Kompakt design, trådlös LAN och 
Power Assistant för skanning på batteridrift. 

Det finns många expertverktyg för smidig muskuloskeletal 
diagnostisering och två valfria software ingår utan extra kostnad, 
t ex Logiq View, Elastografi, B Steer+, Compare Assistant och 
Doppler Quantification. Logiq P9 har fler finesser och inställning-
ar på vagnen; höj- och sänkbar samt har en ledad arm. Det finns 
även ett brett spektrum av innovativa och unika prober såsom 
ML6-15 RS, en matrixprob som ger en otroligt fin och detaljerad 
bild. 3 års garanti med ytterligare 2 år som tillval.

* Trademark of General Electric Company

592A

592A

591A
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Storz Magnetolith

499000  Storz Magnetolith    

Magnetolith är en mycket spännande nyhet från Storz Medical. 
Extracorporeal Magnetotransduction Therapy (EMTT) är en 
framtida behandlingsform där Storz har tillverkat Magnetolith 
med den senaste teknologin och sin prisvinnande design. 
Magnetterapi öppnar upp nya möjligheter för regeneration och 
rehabilitering för framför allt kroniska besvär. Behandlingen görs 
med framgång inom det muskuloskeletala systemet för besvär 
i leder, senor och muskler. Både mot degeneration, smärta och 
inflammationer. 

Apparaten är mycket lättanvänd och behandlingen kan göras 
utan att patienten klär av sig. Den har en djup penetration, tack 
vare ett högfrekvent magnetfält på 100-300 kHz. Integrerad 
LCD-display med inställningar av nivå, frekvens och antal pulsar. 
Apparatbord med körhandtag och 4 låsbara hjul ingår. Ställbart 
stativ i alla olika lägen för upphängning av handenheten ingår. 
Det går också att manuellt hålla i handenheten för en dynamisk 
behandling.
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Storz Stötvågsapparater  

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som 
vinner alltmer förtroende. Behandlingsmetoden utgör idag ett 
värdefullt verktyg för många terapeuter i deras strävan att hjälpa 
sina patienter till smärtfrihet och återställd funktion. Stötvågs- 
behandling används framgångsrikt på svårbehandlade muskulo- 
skeletala besvär i senor, muskler och senfästen. Ett effektivt 
alternativ till kortison och kirurgiska ingrepp. Användningssättet 
är enkelt och behandlingstiderna korta och intensiva. Något för-
enklat genererar kompressorn så kallad pneumatisk energi som 
överförs till en applikator och sänder en mekanisk stötvåg ner 
i den skadade vävnaden. Samtidigt som allt fler uppmärksam-
mat stötvågsbehandlingens positiva effekter har den kliniska 
evidensgraden vuxit sig starkare i takt med att fler och välgjorda 
studier publicerats. Medema erbjuder stötvågsapparater från 
Storz Medical, ett företag som är i framkant inom stötvågs- 
teknologin och mycket innovativa vad gäller produktutveckling. 

Följande ingår vid köp:

·  1 dagars applikationskurs i stötvågsbehandling för en person

·  Fri leverans inklusive produktgenomgång

·  Tillgång till Storz dokumentbank som hela tiden utökas med  
 nya rön och forskningsrapporter

497224 (Touchscreen o V-Actor är tillbehör)

Radiella Stötvågsapparater

497224  Storz Masterpuls MP100 Ultra

498201  Storz Masterpuls MP100 VET Ultra 

Masterpuls Ultra sätter en ny standard inom radiell stötvågs- 
behandling där styrningen kan skötas direkt från en innovativ 
och elegant handenhet. Både tryck och frekvens styrs direkt 
från den nya och kortare handenheten ”Falcon” vilket gör  
behandlingen enkel och mer effektiv. Den möjliggör en lägre 
utgående energi för behandling av känsliga områden.  
Kompressorn är tyst och integrerad i apparaten vilket gör  
den enkel att transportera om du vill ha apparaten med till en 
annan klinik, idrottslag eller hem. Apparaterna är driftsäkra och 
användarvänliga. Tryck 0,3-5 Bar (12 Hz/5,0 Bar, 16 Hz/4,5 Bar, 
21 Hz/4 Bar) och frekvens: 0-21 Hz. En extra revisionssats ingår 
som standard. Storlek: 34x54x19 cm (LxBxH). Vikt 10,5 kg.

MP100 Ultra: 3 st applikatorer ingår: R15 Standard, DI15 Gold depth 
och D20-S Standard Oscillator 

MP100 VET Ultra: 3 st applikatorer ingår: R15 Standard, C15 Ceramic 
Energy och D20-S Standard Oscillator. Kabellängd mellan apparat och 
handenhet är 3,5 meter.

Här visar vi ett urval av stötvågs- 
produkterna. Kontakta oss så berättar 
vi mer om det övriga sortimentet.!
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497226  Storz Masterpuls One

Storz nya stötvågsapparat har utvecklats med fokus på 
användarvänlighet, mobilitet och ett attraktivt pris. Det är en 
perfekt startmodell som är enkel att använda för behandling 
av de vanligaste indikationerna. Den är också ett utmärkt 
alternativ som en andra eller tredje apparat på kliniken.  
Kompressorn är integrerad i apparaten och den har ett bär-
handtag som gör den enkel att transportera om du vill ha den 
med till en annan klinik, idrottslag eller hem. Handenhet med 
lätt vikt. 6 olika behandlingslägen: Frekvens 6-18 Hz / Tryck 
max 2,7 Bar. 2 st applikatorer, R15 Standard och D20-S  
Standard Oscillator och en extra revisionssats ingår vid köp.

Tillbehör till Masterpuls 

497711  Vagn till Masterpuls One

En mycket stabil vagn med två hyllplan och fyra stora låsbara 
hjul som underlättar förflyttning inom rummet eller mellan olika 
rum på kliniken. 

497710 Transportväska Mjuk till Masterpuls One

En mjuk transportväska som inkluderar ett sidofack för  
tillbehören. Väskan har både handtag och axelrem.

497730  Touchscreen

Styr behandlingen från en 10 tum touchscreen skärm. Lagrar 
patientinformation och sparar data från behandlingar. Med ett 
omfattande anatomiskt bibliotek och en klinisk guide med all 
information om bästa behandling per indikation. Hållare ingår. 

497712  Vagn till Masterpuls Ultra

497713  Extra hyllplan till vagn

En mycket stabil vagn med handtag, hållare för gel och fyra 
stora låsbara hjul som underlättar förflyttning inom rummet eller 
mellan olika rum på kliniken. Möjlighet att komplettera med ett 
extra hyllplan för tillbehör.

494427  V-Actor Vibrationsenhet

498202  V-Actor Vibrationsenhet VET

Med V-Actor kan du använda apparaten som en mycket  
effektiv vibrationsenhet. Frekvens 1-50 Hz. Applikator 25 mm 
(standard massage applikator) och 40 mm (applikator för stora 
muskler) ingår. Kabellängd 2,5 meter.

497731   Standard applikatorset, 9 st

498120   Fascia applikatorset, 4 st 

498121   Spine applikatorset, 3 st 

Olika applikatorer till Masterpuls Ultra i en komplett låda.  
Standardapplikatorerna går även att köpa separat.

497788   Transportväska Hård Masterpuls Ultra 

497772   Transportväska Mjuk Masterpuls Ultra

497730

497731

497788 497772

494427

498120 498121

497712, 497713

497711

497710
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Ström- och comboapparater

5EU-921, 5SU-520

C100M50 C100M50

PANTONE 2935 C PANTONE 2935 C

Black Black

Det japanska företaget ITO grundlades redan 1916 och har med sin långa erfarenhet tagit fram produkter i absolut världs klass. 
ITO:s signum har varit robusta apparater av högsta kvalité i alla detaljer. Den nya modell serien från ITO har prestanda i topp-
klass och har även vunnit internationella priser för bästa design. 

5SU-520  ITO Vacuumapparat SU-520, 2-kanalig

Vacuumapparat med en unik blåsteknik. Ger ett underhållsfritt 
vacuum då vatten inte sugs in i apparaten. Pulserat alternativt 
kontinuerligt vacuum. Levereras komplett med elektroder, 
slangar och svampar. Vikt: 8 kg. Storlek: 34x27x12 cm (LxBxH).

Vacuumapparat

ITO Ström- och ultraljudsapparater 

5EU-921 ITO Comboapparat EU-921,  
   2-kanalig ström och ultraljudsapparat

En mycket komplett ström- och ultraljudsapparat som innehåller 
alla de olika strömformer man behöver för en bra behandling samt 
ett terapeutiskt ultraljud med både 1 och 3 MHz i samma huvud. 
Apparaten har en överskådlig och stor LCD-skärm i färg för enkla 
och snabba inställningar. Från ”Human Body diagram” kan man 
välja förprogrammerade behandlingsdiagnoser, vilket gör det 
mycket enkelt att välja korrekt behandling. Möjlighet att spara upp 
till 210 olika behandlingsprogram. Strömdelen är samma som på 
ES-5200 och ultraljudsdelen som på US-751. Levereras komplett 
med ultraljudshuvud, kablar och elektroder. Kan kombineras med 
ITO vacuumapparat. Vikt 3,5 kg. Storlek: 35x27x15 cm (LxBxH).

5ES-5200  ITO Strömapparat ES-5200, 2-kanalig

En mycket komplett strömapparat som innehåller alla de olika 
strömformer man behöver för en bra behandling: Strömformer: 
2- och 4-polig interferens, ems, russian, tens, high voltage, 
microcurrent, galvanic, diadynamic med flera. Apparaten har 
en överskådlig och stor LCD-skärm i färg för enkla och snabba 
inställningar. Från ”Human Body diagram” kan man välja för-
programmerade behandlingsdiagnoser, vilket gör det mycket 
enkelt att välja korrekt strömbehandling. Möjlighet att spara 
upp till 120 olika behandlingsprogram. Levereras komplett med 
kablar och elektroder. Kan kombineras med ITO vacuumappa-
rat. Vikt: 2,3 kg. Storlek: 35x27x15 cm (LxBxH).

5ES-5200, 5SU-520

340101  Apparatbord, rostfritt med draglåda

Apparatbord med två hyllplan i rostfritt. En draglåda i plast 
under övre hyllplanet i storlek 34x37 cm ingår. 4 hjul.  
Höjd 80 cm, bredd 60 cm och djup 40 cm.

Apparatbord

340101
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5US-101L    ITO Ultraljud US-101L, 1 MHz

5US-101L-1   Portabelt paket 

5US-101L-2   Bordsställ, för säker förvaring

Marknadens minsta ultraljudsapparat som är mycket  
enkel att ta med sig. Portabel enhet som enbart väger 200 
gram och som bara är 14 cm lång. Lätt att ställa in och med  
5 förprogrammerade program. Pulserat alternativt kontinuerligt 
ultraljud med automatisk kontaktkontroll. 1 MHz. Vattentät och 
med lågt BNR-värde. Kräver strömförsörjning. Det portabla  
paketet består av batteri, batteriladdare, batterihållare, bärväska 
och kabel. Vikt 200 gram. Storlek: 14x6x6 cm (LxBxH).

Terapeutiskt ultraljud

5US-101L

5022   Ultraljudsgel, Dunk 5.5 kg, ljusblå gel

5025   Ultraljudsgel, Dunk 5.5 kg, ofärgad gel

5021   Pump till dunk

5291   Ultraljudsgel, 260 ml, ljusblå gel

5002   Ultraljudsgel,  260 ml x 12, ljusblå gel

5295   Ultraljudsgel, 260 ml, ofärgad gel

5295-12   Ultraljudsgel, 260 ml x 12 st, ofärgad gel

Ultraljudsgel i flaskor som passar till alla apparater på markna-
den. Gel av hög kvalitet utan luftbubblor samt är fri från olja. 

449-1   Ultraljudsgel Bluescan, 1 liter

449-12 Ultraljudsgel Bluescan, 1 liter x 12 st                         

Ljusblå ultraljudsgel som med fördel används till både  
stötvågs-, ultraljuds- och elektrodbehandling. Den har en 
mycket hög viskositet vilket innebär att den inte rinner,  
skvätter eller droppar.

5020 Steril Ultraljudsgel Aquasonic, 48 st                         

Allergivänlig gel som passar bra där en steril miljö måste 
finnas eller om man vill ha en extra ren ultraljudsgel för att 
få en perfekt bild vid diagnostiskt ultraljud. Rekommenderat 
användningsområde är i samband med injektioner och till be-
handling med Epte. 48 st påsar med 20 gram steril gel i varje.

Ultraljudsgel

5291

5022

5021

449-1

C100M50 C100M50

PANTONE 2935 C PANTONE 2935 C

Black Black

5020

5US-751    ITO Ultraljud US-751, 1 och 3 MHz

5PR-751S    Ultraljudshuvud, small

Ett ultraljud med två alternativa behandlingsfrekvenser,  
1 alternativt 3 MHz i samma huvud. Touchscreen i färg med 
flerspråkig (svensk) meny för överskådlig och enkel inmatning. 
42 olika behandlingsprotokoll är förprogrammerade i ”human 
body diagram” vilket gör det mycket enkelt att välja behand-
ling. Val mellan 6 olika pulseringsalternativ samt kontinuerligt 
ultraljud. Automatisk kontaktkontroll. Ergonomiskt utformat 
huvud av typ duschhandtag med mycket lågt BNR värde på 
2,4-3,0. Det går att behandla i vatten. Litet ultraljudshuvud som 
tillbehör för behandling av små områden och bägge ultraljuds-
huvudena kan vara inkopplade samtidigt. Vikt: 3 kg. Storlek: 
29x23x10 cm (LxBxH).

5025

5US-751, 5PR-751S
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Elektroder kolgummi

879100  Elektroder, rund, 3,2 cm, 4 st/fp

879200  Elektroder, rund, 5 cm, 4 st/fp

879300  Elektroder, rund, 7 cm, 4 st/fp

895220  Elektroder, 5x5 cm, 4 st/fp

895240  Elektroder, 5x9 cm, 4 st/fp

Självhäftande elektroder av mycket hög kvalité. De har en 
mycket bra självhäftande förmåga och kan användas till många 
behandlingar vid korrekt förvaring/skötsel. Passar till alla olika 
fabrikat av apparater som har kabelstift i tjocklek 2 mm. PVC och 
latexfria. 4 st per förpackning.

Elektroder självhäftande

579966 Elektrod, 4x6 cm, 1 st/fp

579967  Elektrod, 6x8 cm, 1 st/fp

579968  Elektrod, 8x12 cm, 1 st/fp

579969  Wettex-fodral, till elektrod 4x6 cm, 1 st/fp

579970  Wettex-fodral, till elektrod 6x8 cm, 1 st/fp

579971  Wettex-fodral, till elektrod 8x12 cm, 1 st/fp

Silikonbaserade kolgummielektroder som passar till alla  
strömapparater/kablar med stift 2 mm. Säljes styckvis.

27004  Tens/Tems-apparat Promed EMT-6

En 2-kanalig kombinerad Tens och Tems apparat  
som är mycket prisvärd och användarvänlig. Smärt-
behandling och muskelstimulering i samma apparat.  
Det finns 11 förinställda fasta program och 4 användar-
program där man själv kan välja inställningar.  
Val av frekvens 2-110 Hz, pulsbredd 50-330 usek, tid 
1-60 min, funktionstid 1-30 sek, vilotid 1-60 sek och 
ramp 1-6 sek. Minnes- och låsfunktion. Levereras 
komplett med kablar, självhäftande elektroder, batteri 
och bärväska. Vikt 90 gram. Storlek 23,5x21x7 cm 
(LxBxH).

Tens/Tems-apparat

Epte Elektrolysapparat

5330  EPTE Elektrolysapparat    

EPTE (Percutaneous Electrolysis Therapy) är en ultraljudsväg-
ledd behandlingsmetod. Tekniken är framtagen i Spanien och 
används framför allt vid behandling av tendinopatier t ex  
i supraspinatussena, akillessena, patellarsena och plantar- 
fascia. Behandlingen är snabb och effektiv och nästan smärtfri 
för patienten. En akupunkturnål förs in mot den skadade väv-
naden via guidning av diagnostiskt ultraljud. När nålen är i det 
avsedda området sätter terapeuten på strömmen, en lågintensiv 
mikroström, vilket initierar en lokal kontrollerad inflammatorisk 
process. Metoden är väldigt säker och exakt och möjliggör 
regeneration och läkning i den drabbade vävnaden. Levereras  
i en praktisk väska med fotdosa, självhäftande elektroder,  
kabel och nålar.



Mer information om våra  
HEGU-nålar hittar du på: 
www.nordicacupuncture.se  
eller hegu.se 

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

1-pack UTAN hylsa. 
100 st/ask. (styckpackade)

 
 
 
STD07020 Classic 0,20 x 7 mm 
STD13020 Classic 0,20 x 13 mm
STD15020 Classic 0,20 x 15 mm
STD15025 Classic 0,25 x 15 mm
STD25025 Classic 0,25 x 25 mm
STD25030 Classic 0,30 x 25 mm
STD30025 Classic 0,25 x 30 mm
STD30030 Classic 0,30 x 30 mm
STD30032 Classic 0,32 x 30 mm 
STD40025 Classic 0,25 x 40 mm
STD40030 Classic 0,30 x 40 mm
STD50030 Classic 0,30 x 50 mm
STD50040 Classic 0,40 x 50 mm
STD75030 Classic 0,30 x 75 mm
STD75040 Classic 0,40 x 75 mm
STD125040 Classic 0,40 x 125 mm

Akupunktur
Som Nordens ledande leverantör av 
akupunkturnålar har HEGU sedan starten 1993 
producerat sterila nålar under eget varumärke. 
Vi planlägger och följer nålens hela väg från 
tillverkning på fabrik till konsument.  
Våra kunder ska alltid veta vad de får;  
kvalitet och trygghet. Vi tillhandahåller  
även akupunkturnålar från andra  
leverantörer - utvalda med omsorg.
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Hegu Classic akupunkturnål

1-pack MED hylsa.  
100 st/ask. (styckpackade)

 
 
 
STD15020H Classic 0,20 x 15 mm 
STD25025H Classic 0,25 x 25 mm 
STD30025H Classic 0,25 x 30 mm 
STD30030H Classic 0,30 x 30 mm 
STD40025H Classic 0,25 x 40 mm 
STD40030H Classic 0,30x 40 mm 
STD50030H Classic 0,30 x 50 mm 
STD50035H Classic 0,35x 50 mm 
STD70030H Classic 0,30 x 70 mm 
STD75030H Classic 0,30 x 75 mm 
STD75032H Classic 0,32 x 75 mm 
STD75040H Classic 0,40 x 75 mm 
STD90035H Classic 0,35x 90 mm

1-pack UTAN hylsa. 500 st/ask.  
(5 nålar/blister)

STD13020-5 Classic 0,20 x 13 mm
STD15020-5 Classic 0,20 x 15 mm
STD15025-5 Classic 0,25 x 15 mm
STD25025-5 Classic 0,25 x 25 mm
STD30025-5 Classic 0,25 x 30 mm
STD30030-5 Classic 0,30 x 30 mm
STD30032-5 Classic 0,32 x 30 mm

Hegu Classic Gold akupunkturnål

En klassisk kinesisk nåltyp med försilvrat kopparlindat handtag, vilket ger nålen de bästa ledningsegenskaperna för elakupunktur. 
Det grövre handtaget ger akupunktören ett bra grepp och en stabil känsla vid behandling. Nålen är tillverkad av rostfritt kirurgiskt 
fjäderstål av högsta kvalitet. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkning. Etylenoxidsteriliserade med 3 års steriliseringstid.  
Alla nålar är avsedda för engångsbruk.

Klassisk kinesisk nåltyp, guldpläterad. Lämplig vid risk för reaktioner på nickel. Tillverkade av kirurgiskt 
fjäderstål av högsta kvalitet. Etylenoxidsteriliserade med 3 års steriliseringstid. Lämplig för elstimulering.

1-pack UTAN hylsa. 100 st/ask. (styckpackade)

STD30030G Classic Gold  0,30 x 30 mm

För aktuella priser och mer information: www.medema.se
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1-pack UTAN hylsa.  
100 st/ask. (styckpackade)

 
XEN15020 Xeno 0,20 x 15 mm
XEN15025 Xeno 0,25 x 15 mm
XEN15030 Xeno 0,30 x 15 mm
XEN25020 Xeno 0,20 x 25 mm
XEN25025 Xeno 0,25 x 25 mm
XEN25030 Xeno 0,30 x 25 mm
XEN30016 Xeno 0,16 x 30 mm
XEN30025 Xeno 0,25 x 30 mm
XEN30030 Xeno 0,30 x 30 mm
XEN30032 Xeno 0,32 x 30 mm
XEN40025 Xeno 0,25 x 40 mm
XEN40030 Xeno 0,30 x 40 mm
XEN50025 Xeno 0,25 x 50 mm 
XEN50030 Xeno 0,30 x 50 mm
XEN50035 Xeno 0,35 x 50 mm
XEN60035 Xeno 0,35 x 60 mm
XEN75035 Xeno 0,35 x 75 mm

Hegu Xeno akupunkturnål

1-pack MED hylsa.  
100 st/ask. (styckpackade)

 
XEN15020H Xeno 0,20 x 15 mm 
XEN25025H Xeno 0,25 x 25 mm 
XEN30025H Xeno 0,25 x 30 mm 
XEN30030H Xeno 0,30 x 30 mm 
XEN40030H Xeno 0,30 x 40 mm 
XEN50030H Xeno 0,30 x 50 mm 
XEN50035H Xeno 0,35 x 50 mm 
XEN70030H Xeno 0,30 x 70 mm 
XEN75035H Xeno 0,35 x 75 mm 

5-pack UTAN hylsa. 500 st/ask.  
(5 nålar/blister)

 
XEN15020-5 Xeno 0,20 x 15 mm
XEN15025-5 Xeno 0,25 x 15 mm
XEN15030-5 Xeno 0,30 x 15 mm
XEN25025-5 Xeno 0,25 x 25 mm
XEN25030-5 Xeno 0,30 x 25 mm
XEN30025-5 Xeno 0,25 x 30 mm
XEN30030-5 Xeno 0,30 x 30 mm
XEN40025-5 Xeno 0,25 x 40 mm
XEN40030-5 Xeno 0,30 x 40 mm
XEN50030-5 Xeno 0,30 x 50 mm

Hegu Xeno är vår bästsäljare. Det är en koreansk nåltyp, som fått stor uppskattning av användare 
vad gäller nålspets, ledningsförmåga och stabila handtag. Nålen som är tillverkad av kirurgiskt  
fjäderstål har en skarp nålspets för det ultimata behandlingsresultatet. Handtaget är inlindat i  
rostfritt stål, som ger ett bra grepp och en god elektrisk ledningsförmåga. 3 års sterilitet efter 
tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.

Hegu Onex akupunkturnål

En koreansk nåltyp med en unikt skarp, diamantskuren spets med mycket hög precision.  
Ett tunt lager med medicinskt silikon och ett rejält handtag gör den lätt att föra in och använda. 
Tillverkad i rostfritt, kirurgiskt fjäderstål. Handtaget har god elektrisk ledningsförmåga och lämpar 
sig bra för elstimulering. 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.

På våra Onex-nålar med hylsa finns inte längre den lilla plastbiten som håller fast
nålen. Istället är nålen fastsvetsad på en liten punkt överst i plasthylsan. Se instruktions- 
video under produkten på medema.se.

1-pack UTAN hylsa.  
100 st/ask. (styckpackade)

 

ONX15020  Onex 0,20 x 15 mm
ONX25025  Onex 0,25 x 25 mm
ONX25030  Onex 0,30 x 25 mm
ONX30025  Onex 0,25 x 30 mm 
ONX30030  Onex 0,30 x 30 mm
ONX40025  Onex 0,25 x 40 mm
ONX40030  Onex 0,30 x 40 mm

1-pack MED hylsa.  
100 st/ask. (styckpackade)

 

ONX30016H Onex 0,16 x 30 mm
ONX30025H Onex 0,25 x 30 mm 
ONX30030H Onex 0,30 x 30 mm 
ONX50030H Onex 0,30 x 50 mm 
ONX75040H Onex 0,40 x 75 mm 

5-pack UTAN hylsa. 500 st/ask.  
(5 nålar/blister)

ONX15020-5 Onex 0,20 x 15 mm
ONX25025-5 Onex 0,25 x 25 mm
ONX30025-5 Onex 0,25 x 30 mm
ONX30030-5 Onex 0,30 x 30 mm
ONX40025-5 Onex 0,25 x 40 mm



Dry Needling och akupunktur är två olika typer 
av behandlingsmetoder och kräver därmed 
separata utbildningar och kunskap.!

64 Akupunktur
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1-pack UTAN hylsa.  
100 st/ask. (styckpackade)

 
HEG15020P  Pura 0,20 x 15 mm
HEG30025P  Pura 0,25 x 30 mm
HEG30030P  Pura 0,30 x 30 mm
HEG40025P  Pura 0,25 x 40 mm
HEG50030P  Pura 0,30 x 50 mm

Hegu Pura akupunkturnål

1-pack MED hylsa.  
100 st/ask. (styckpackade)

 
HEG15020PH  Pura 0,20 x 15 mm
HEG30025PH  Pura 0,25 x 30 mm
HEG30030PH  Pura 0,30 x 30 mm
HEG50030PH  Pura  0,30 x 50 mm

5-pack UTAN hylsa. 500 st/ask.  
(5 nålar/blister)

 
HEG25025P-5  Pura 0,25 x 25 mm
HEG30030P-5  Pura 0,30 x 30 mm

Hegu Pura tillhör de mer exklusiva japanska nåltyperna som är omtalade för sitt goda  
behandlingsresultat. Det är en lågviktsnål som är mikropolerad och DDS-belagd för 
smidig penetrering. Pura har ett plasthandtag som varierar i färg och indikerar nålens 
diameter. 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk. 

Hegu Dry Needle

Hegu Dry Needle är en koreansk nåltyp av kirurgiskt fjäderstål. Nålen är behandlad med 
ett ultratunt lager av medicinskt silikon, vilket bidrar till att nålen glider lättare. Nålarna har 
3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk. 

På våra Dry Needle-nålar med hylsa finns inte längre den lilla plastbiten som håller fast 
nålen. Istället är nålen fastsvetsad på en liten punkt överst i plasthylsan. Se instruktions-
video under produkten på medema.se. 

1-pack MED hylsa.  
100 st/ask. (styckpackade)

 
DNH40030H Dry Needle 0,30 x 40 mm
DNH50030H Dry Needle 0,30 x 50 mm
DNH60030H Dry Needle 0,30 x 60 mm
DNH75040H Dry Needle 0,40 x 75 mm

Akupunkturmodeller

MAN-50

Anatomiska modeller tillverkade i mjuk vinylplast på en stativ-
platta. Akupunkturpunkter och meridianer är tydligt markerade. 

KVINNA-47 Akupunkturmodell Kvinna, höjd ca 47 cm
MAN-50 Akupunkturmodell Man, höjd ca 47 cm
ÖRA Akupunkturmodell Öra, höjd ca 22 cm

ÖRAKVINNA-47
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B/D-typ 1-pack UTAN hylsa. 100 st/ask. (styckpackade)

SER15020B  Seirin  0.20 x 15 mm, blå
SER30030B  Seirin  0.30 x 30 mm, beige
SER40025B  Seirin  0.25 x 40 mm, lila
SER50030B  Seirin  0.30 x 50 mm, beige
SER50035B  Seirin  0.35 x 50 mm, svart 

SER15025D  Seirin  0.25 x 15 mm, lila 

Seirin akupunkturnål

SER15020B SER30030B

71820

Praktisk behållare godkänd för riskavfall såsom akupunktur-
nålar och kanyler. Förbrukade akupunkturnålar klassificeras  
som smittförande avfall och ska hanteras aktsamt och säkert  
ur stick- och smittrisksynpunkt. Hur burkarna därefter hanteras 
finns det speciella regler för och kan variera från kommun till 
kommun. 

RISK-0,5L Riskavfallsburk 0,5 liter 
RISK-1,5L Riskavfallsburk 1,5 liter

Avfallshantering

J-typ 1-pack MED hylsa. 100 st/ask. (styckpackade)

SER30016JH  Seirin  0.16 x 30 mm, röd
SER30025JH  Seirin  0.25 x 30 mm, lila
SER30030JH  Seirin  0.30 x 30 mm, beige
SER40025JH  Seirin  0.25 x 40 mm, lila
SER50030JH  Seirin  0.30 x 50 mm, beige
SER60030JH  Seirin  0.30 x 60 mm, beige

Japansk nål av kirurgiskt stål som har en mycket vass slipning och med ett silikon-
överdrag som förenklar penetrationen av huden. Med plasthandtag i olika storlekar 
för olika diametrar. B/D-typ utan hylsa. J-typ med hylsa. 4 års steriliseringstid. 

SER30025JH

Akupunkturplansch

71820 Akupunkturplansch

Akupunkturplansch i storlek 98x68 cm med alla viktiga akupunktur-  
punkter på kroppen utmärkta. Laminerad på bägge sidor och med 
metallöglor för enkel upphängning



Kulplåster kan användas som ett alternativ 
till traditionell öronakupunktur.!
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Öronakupunktur

8010600 Kulplåster Royaltop

Royaltop är ett japansktillverkat kulplåster som vanligtvis 
används vid stimulering av punkter på öron men också vid 
stimulering av andra punkter på kroppen. Royaltop kulplåster 
används för stimulering av både öron- och kroppspunkter utan 
att penetrera huden. Högeffektivt tack vare den unika formen 
som ger ett stabilt tryck motsvarande 5 kg/m2!

Kula i metall på beige/hudfärgat plåster. Den rundade kulan är 
2 mm hög och sitter på en 5 mm metallplatta. Trycket mjukar 
effektivt upp musklerna och stimulerar blodcirkulationen. Hjäl-
per mot muskelsmärta och påskyndar återhämtning.  
Kan användas i några timmar upp till flera dagar. 
Förpackningen innehåller 300 plåster.

      

STD-PRESS Pressnål Hegu Classic, 0,22 x 1,3 mm

Hegu Classic pressnål är en kinesisk nål som används  
vid långtidsakupunktur och är vanlig vid sportrelaterade  
behandlingar och beroendeterapi. Pressnålen används  
oftast till behandling på örat men går även att använda  
till andra punkter på kroppen. 

Nålarna sitter på ett hudfärgat plåster och kan sitta kvar i  
flera dagar utan att upplevas obehagliga eller i vägen för  
patienten. Packade sterilt om 10 per karta och säljs  
i en förpackning om 100 pressnålar. Hållbarhetstid 3 år efter  
tillverkning. Avsedda för engångsbruk.

Pressnål Seirin

Seirin Pyonex pressnål är tillverkad enligt Seirins världs-
ledande krav på nålar för en smärtfri behandling. Passar för 
både öron- och kroppsakupunktur och finns tillgängliga i flera 
olika färgkodade längder. Effekten av behandlingen förlängs 
då nålen kan sitta kvar upp till 48 timmar. Patienten kan själv 
massera nålen på plats. 

Det aktiva plåstret garanterar säker placering för långa tids-
perioder. Nålarna packas sterilt med 10 nålar per karta och 
säljs i en förpackning om 100 nålar. Hållbarhetstid 3 år efter 
tillverkning. Avsedda för engångsbruk.

PYO0.6020    0,15 x 0,6 mm 

PYO0.9020    0,17 x 0,9 mm 

PYO1.2020    0,20 x 1,2 mm 

PYO1.5020    0,20 x 1,5 mm
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Elakupunkturapparater

5ES-160 Elakupunkturapparat ITO ES-160, 6-kanalig

Nålstimulator av hög kvalité, tillverkad i Japan med 6 kanaler  
för att stimulera upp till 12 nålar samtidigt. 8 olika stimulerings-
program: konstant, burst, surge, fast+slow, sweep samt 3 st 
random-program. 16 egna program kan sparas. Akupunktur-
sökare med möjlighet att stimulera samt att även mäta och 
behandla med DC (sk Ryodoraku). Batteridriven.  
Levereras komplett med kablar och sökare. Vikt: 600 gr.  
Storlek 24x17x4 cm (LxBxH).

5ES-160

5ES-130 Elakupunkturapparat ITO ES-130, 3-kanalig

Välkänd akupunkturstimulator från japanska ITO som är  
kompakt, lätt och högkvalitativ. 3 kanaler för att stimulera  
upp till 6 nålar samtidigt. De tre utgångarna kan ställas in  
oberoende av varandra med justerbar frekvens. 
Med Hi/Low knapp för enkel inställning av låg eller hög  
spänning. Batteridriven med 9V batteri. Levereras  
komplett med kablar och mjukt skyddsfodral.

5ES-130

ASSUPER Akupunkturstimulator AS Super 4 Digital

Schwa-Medico AS Super 4 Digital har 30 fixerade program  
och sju öppna program som är fria för egna inställningar av 
parametrar. Innehåller även program för stimulering enligt den 
kinesiske professorn HAN, vilket är ett program för en modern 
smärtbehandling. Elstimulatorn har ett AKS hudskyddssystem 
som skyddar mot brännskador. AS Super 4 Digital har 4 kanaler 
för stimulering för upp till 8 akupunkturnålar samtidigt.  
Dess intensitet kan självklart ställas separat på respektive kanal. 
Intensiteten ställs med 0.1 MA per steg, detta för en säker  
akupunkturbehandling. Batteri eller nätanslutning. Komplett 
med fyra kabelpar i olika färger, adapter för nätanslutning 

ASSUPER

Behöver du fräscha upp dina kunskaper inom 
elakupunktur? Se medema.se för aktuella 
kurser.

!
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Massage, 
värme och kyla

Massagebänkar

27201 Massagekors av trä

Asiatiskt massagekors av trä för användning när man vill behandla  
djupt ned i vävnaden eller vid triggerpunkter. Storlek 10x11 cm.

 
27200 Gua Sha Massage/Fascia set

Ett paket av tre Gua Sha-verktyg av jade sten; Rod, Fish och  
Heart, för lokalisering och behandling av kroppens mjukdelar.  
För stimulering av huden vilket ger en kraftig cirkulationsökning  
och för fascia-manipulation. De har mjuka kanter och är sköna 
både för terapeuten och patienten. 

12010 TheraBand Massagerulle

Användbar massagerulle som är enkel att använda på kroppens  
muskler, både på kliniken och i hemmet. Övningstips medföljer.  
Latexfri. Längd 53 cm.

Vårt sortiment erbjuder många olika modeller av portabla och 
stationära bänkar som passar utmärkt för massagebehandlingar. 
Alla modeller f inner ni under kapitel Behandlingsbänkar.
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27201

I detta kapitel presenterar vi olika 
produkter för massage med ett stort 
sortiment av massagerullar och 
massageoljor samt artiklar för värme- 
och kylbehandling. Produkterna kan 
användas för rehabilitering, skade-
förebyggande eller välbefinnande.

12010

27200
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400048  Togu Blackroll Foam Roller, 30x15 cm 

410030  Togu Blackroll Mini, fotrulle, 15x5 cm

410010  Togu Blackroll Boll, 8 cm

410020  Togu Blackroll Boll, 12 cm

410040  Togu Blackroll Set, 4 st (rullar och bollar)

410050  Togu Blackroll Duoboll, 16x8 cm 

 Blackroll massagerullar och massagebollar är anpassade för  
självmassage av både muskler och myofascian, så kallad SMR-  
massage (Self-Myofascial Release massage). Används både i  
före byggande och behandlande massage för att öka musklernas  
flexibilitet, minska muskelspänningar och ger en snabbare åter   - 
hämtning efter träning. Massagen mjukar upp musklerna och  
minskar risken för skador. Övningstips medföljer till foam rollern. 

410050

Ekologiska massageoljor

Massagerullar och massagebollar

12401  Massageolja Eco neutral

12402  Massageolja Eco Ylang Ylang

12403  Massageolja Eco Chili

12400  Massageolja Eco, 3-pack

Ekologiska massageoljor som enbart består av naturliga oljor. 
Innehåller inga syntetiska tillsatser, färgämnen eller konserv-
eringsmedel. Neutral är doftfri och en utmärkt basolja. Ylang 
Ylang har en doft av blommor med lugnande och avstressande 
egenskaper. Chili är mer djupverkande och ger en avslapp-
nande och värmande känsla som vid djupare massage ökar 
blodcirkulationen. 500 ml med pump.                  

410020

410010

410030

Fascia Wax

12213  Lojer Fascia Wax, burk 150 ml

 Lojer Fascia Wax är ett helt naturligt vax för användning i  
samband med manuell terapi, massage eller olika fasciaverk-
tyg. Vaxet innehåller kamomill och aloe vera, men inga konst-
gjorda ingredienser. 

400048
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12200-1 Massageolja Garnatio, 1 liter
12200-5 Massageolja Garnatio, 5 liter

En tunn paraff inbaserad allroundolja som passar till områden  
som är mindre håriga.

12300  Massageolja Inert, 1 liter 
12301-5  Massageolja Inert, 5 liter 

Syntetisk olja som används till känslig hud och som ej irriterar. 
Bästa oljan för allergiker.

12202-1 Massageolja Peanut, 1 liter
12202-5 Massageolja Peanut, 5 liter

Naturlig jordnötsolja med vitamin E som passar utmärkt till  
torr hud och även till håriga områden.

12203-1 Massageolja Massnut, 1 liter
12203-5 Massageolja Massnut, 5 liter

En blandning av medicinsk vitolja och jordnötsolja med  
vitamin E. Något tunnare än peanut.

12212-1 Massageolja Almond, 1 liter 
12212-5 Massageolja Almond, 5 liter 

En olja baserad på naturlig mandelolja med vitamin E. Ganska 
tjock och lämplig till håriga områden samt till torr hud.

12217 Massageolja Orange, 1 liter 
12217-5 Massageolja Orange, 5 liter 

En olja med bas av medicinsk vitolja och solrosolja med vitamin E.  
Har en doft av eterisk apelsin.

12214 Massagekräm Rub In, 1 liter
12215 Massagekräm Rub In, 5 liter

Ganska tunn vattenlöslig kräm med vitamin E. Skön för huden 
och är lätt att ta bort. Passar bra för torr hud och mer håriga 
områden.

12206-1 Massagekräm Finn Green, 1 liter 
12206-5 Massagekräm Finn Green, 5 liter 

Doftfri vegetabilisk oljebaserad massagekräm, som är  
ett mycket hudvänligt alternativ. Innehåller hudvårdande 
ingredienser, såsom aloe vera, allantoin och kamomill. 

12218 Massagekräm Prolive, 1 liter
12218-5 Massagekräm Prolive, 5 liter

En luktfri massagekräm baserad på olivolja och med tillsats av 
vitamin E. Lämplig för torr hud.

12204 Massagekräm Herbacur, 1 liter
12207 Massagekräm Herbacur, 5 liter

Massagekräm baserad på kokosolja. Oparfymerad och  
vattenlöslig. Passar utmärkt för mer håriga områden.

12216 Massagekräm Lavendel, 1 liter i burk

En paraffinbaserad tjockare kräm med eterisk lavendelolja. 
Lämplig för mer håriga områden.

MassagekrämerMassageoljor

14101 Pump till 1 liters flaska
14100 Pump till 5 liters dunk

Pumpar
14101

14100
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Massageapparat

31506 Massagevibrator, Vibramat

En kraftfull massageapparat med två olika hastigheter, 1400 
och 2800 svängningar/min, som passar bra för användning 
både på kliniken och i hemmet. Stor behandlingsyta och leve-
reras komplett med två applikatorer, en med slät gummi och en 
med plastnabbar. Bärväska ingår. Vikt 3,2 kg.

Värmebehållare

31506

1222108

1222808

1222408

1222508, 1224010

1222108 Värmebehållare E1, bordsmodell 

Tillverkad i rostfritt stål. Termostatstyrd mellan 71-74°C. Leve- 
reras med gallerinsats och 4 standardpackningar med lera. 
Yttermått: bredd 33 cm, djup 20 cm, höjd 41 cm. Vikt 7 kg.

1222808 Värmebehållare E2, bordsmodell

Tillverkad i rostfritt stål. Termostatstyrd mellan 71-74°C.  
Levereras komplett med gallerinsats, avtappningsslang,  
3 standard, 1 nacke och 2 extra stora packningar med lera. 
Yttermått: bredd 38 cm, djup 33 cm, höjd 51 cm. Vikt 13 kg.

1222408 Värmebehållare M2, golvmodell på hjul

Tillverkad i rostfritt stål med isolering av glasfiber. Termostat-
styrd mellan 71-74°C. Levereras komplett med gallerinsats, 
avtappningsslang och 12 standardpackningar med lera.  
Yttermått: bredd 67 cm, djup 41 cm, höjd 84 cm.  
Innermått: bredd 51 cm, djup 31 cm, höjd 46 cm. Vikt 22 kg.

1222508 Värmebehållare M4, golvmodell på hjul

Tillverkad i rostfritt stål med isolering av glasfiber. Termostat- 
styrd mellan 71-74°C. Levereras komplett med gallerinsats, 
avtappningsslang och 24 standardpackningar med lera.  
Yttermått: bredd 89 cm, djup 51 cm, höjd 84 cm.  
Innermått: bredd 71 cm, djup 41 cm, höjd 46 cm. Vikt 60 kg.

1224010 Sidobord, till M2 och M4

Tillverkat i rostfritt stål med en bänkskiva och två gallerplan. 
Mått: bredd 66 cm, djup 35 cm, höjd 76 cm.

130321 Standard, 20x40 cm
130322 Rygg, 30x40 cm
130323 Nacke, 19x60 cm

Packningar som med fördel kan användas i både värmebehållare 
eller för uppvärmning i mikrovågsugn. Tillverkade av plast med 
gelfyllning. Formbara.

Värmepackningar med gel
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15110 Frotté, till standardpackning

15111 Frotté, till extra stor och ryggpackning

15112 Frotté, till nackpackning

Omslag av frotté med kardborreband.  
Passar till värmepackningarna av lera.

Frottéomslag

19007

29140  Paraff inbad, Para Pro, 3 kg paraffin

Paraffinbehandling ger en skön värme som lindrar ledvärk 
och mjukar upp stela muskler samt är mjukgörande och 
återfuktande för huden. Paraffinbad Para Pro rymmer 3 kg 
paraffin och man kan steglöst reglera temperaturen mellan 
50-60°C. Digital termometer för enkel avläsning av tempera-
turen. Paraffin ingår inte. Storlek yttermått: 39x25x18 cm 
(LxBxH).

Paraff inbad

19007 Paraff in, 3 kg (6 påsar á 0,5 kg)

19008 Paraff in, 18 kg (36 påsar á 0,5 kg)

19009 Paraff in, 4 kg i tackor, (4 tackor á 1 kg)

19010 Paraff in, 16 kg (16 tackor á 1 kg)

Ovan paraffin kan användas till alla olika fabrikat av paraffinbad.

19130 Paraffin ParaPearls, 2,5 kg

Paraffin som är format som pärlor och som gör det mycket  
enkelt att dosera paraffin i badet. Levereras i en återförslutnings-
bar hink. Smältpunkt 52-54 grader.

Paraff in

19009
29140

19130

Värmepackningar med lera

15103

15104 15100

15102

15103 Ryggmodell, 25x61 cm
15102 Nackmodell, 13x61 cm
15104 Extra stor, 38x61 cm
15100 Standard, 25x30 cm

Packningarna är sydda i olika sektioner av bomullsväv och 
fyllda med en speciallera. Ger en skön och fuktig värme och 
en effektiv värmebehandling i ca 30 minuter. De förvaras i en 
värmebehållare med vatten vid en temperatur av 71–74°C. 
Lägg alltid packningen på patienten, inte tvärtom.



73Massage, värme och kyla

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

M
as

sa
g

e,
 v

är
m

e 
o

ch
 k

yl
a

12210 Cool Power, kylande kräm, tub 150 ml
12211 Cool Power, kylande kräm, tub 12 st x 150 ml
12220  Cool Power, kylande kräm, pumpflaska 500 ml
12219  Cool Power, kylande kräm, pumpflaska 6 x 500 ml
12223 Cool Power, kylande kräm, dunk 5 liter

Välkänd kylande kräm som effektivt lindrar tillfällig svullnad 
och smärta. Den är lätt att applicera, den absorberas snabbt 
och smetar inte av sig på kläderna. Ger en ökad blodcirkula-
tion som skyndar på läkningen. Kan användas både på  
praktiken och i hemmet. 

Cool Power – kylande kräm

181904 Kylspray, 200 ml 

Articare kylspray används för omedelbar kylning och snabb 
smärtlindring vid mjukdelsskador såsom akuta stukningar och 
sträckningar. Bör sprayas i flera korta skurar från ett avstånd  
av 15 cm.

181903 Quick Cold, kylpåse för engångsbruk, 24 st

Kylpåsar för engångsbruk för akuta skador. Ger en lokal smärt-
lindring med effektiv kylbehandling i upp till 30 minuter. Produkten 
aktiveras genom att man trycker på förpackningen manuellt.  
En handduk eller liknande bör placeras mellan patientens hud 
och kylpåsen. Storlek: 15x24 cm. 24 st/förpackning.

Kylprodukter

17015 ColPac, 25x34 cm standard

17017 ColPac, 17x28 cm halvstorlek

Kylpackningarna har en gelfyllning som behåller sin formbarhet 
även vid nedkylning och ger en effektiv behandling i cirka 30 
min. ColPac kan återanvändas ett stort antal gånger. Lägg aldrig 
packningen direkt på huden utan använd mellanlägg eller annat 
skydd och lägg alltid packningen på patienten, inte tvärtom. 
Tillverkade av polyurethan och är pvc- och latexfria.

Kylpackningar ColPac

181904

12210 12220

181903

Nylatexband

12223

17015

1221264-10  Nylatexband, 6x61 cm

1221264 Nylatexband, 6x61 cm, 3 st/förp

1221206-10  Nylatexband, 6x122 cm

1221206 Nylatexband, 6x122 cm, 3 st/förp

1221212-10   Nylatexband, 10x122 cm

1221212 Nylatexband, 10x122 cm, 3 st/förp

Elastiskt band med kardborrefästning tillverkat av ljusblå vävd 
nylon och naturlatex. Används för fixering av värme- och, kyl-
packningar, elektroder mm. Tvättbara.

17017
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Terapiprodukter
Rätt redskap på kliniken är viktigt för en bra 
behandling. Vi har noga valt ut ett antal leve-
rantörer som tillverkar utmärkta behandlings-
produkter. Välj mellan mattor, splintar, våra 
egentillverkade kuddar och ett stort  
sortiment av traktionsprodukter. 
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Mattor av fantastisk kvalité som är lika fina efter flera års  
användning. De är tillverkade av ett patenterat material med 
helt slutna celler. Absorberar ej vätska och har en stor tryck- 
upptagande förmåga. Mattorna är hygienbehandlade,  
”sanitized” vilket förhindrar svamp och bakterietillväxt och  
är lätta att rengöra. Går utmärkt att använda även i vatten. 
Glider ej mot underlaget och är ihoprullbara. Latexfria.  
Tillverkade i Schweiz.

67309 Airex Fitness 120, 120x60x1,5 cm, blå

67301 Airex Coronella 185, 185x60x1,5 cm, röd

67315 Airex Coronella 185, 185x60x1,5 cm, grön

67304 Airex Coronella 200, 200x60x1,5 cm, grå-svart

67302 Airex Corona 185, 185x100x1,5 cm, röd

67316 Airex Corona 185, 185x100x1,5 cm, grön

67305 Airex Corona 200, 200x100x1,5 cm, gråsvart

67303 Airex Atlas, 200x125x1,5 cm, röd

Airex-mattor

68005  Profigym matta, 180x60x1,5 cm, röd

68006  Profigym matta, 190x80x1,5 cm, röd

68007  Profigym matta, 180x120x1,5 cm, röd

Gymnastikmatta av mycket kvalitet med slutna celler som kan  
användas i allt från hemmet, stretchinghörnan till gruppträningar. 
Mattan kan även användas i vatten och den är lätt att torka av.  
Latex och PVC fri. Färg röd. 

68002        Profigym stretchingmatta, grå

68002-10   Profigym stretchingmatta, grå, 10-pack 

Matta av mycket hög kvalitet med slutna celler som kan användas i allt 
från hemmet, stretchinghörnan till gruppträningar. Kan även användas 
i vatten och den är lätt att torka av. Storlek 140x60x1 cm med förgjorda 
hål för upphängning på vägghängare. Plastringar till upphängnings-
hålen medföljer men levereras separat. Latex- och PVC-fri.

Profigym-mattor

6800268006
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Yogamattor

67325   Airex Yoga/Pilates 190, grå

Tunn matta som tack vare Airex unika kvalitet ger ett bra stöd  
även för krävande positioner. Samma goda egenskaper som 
Airex-mattorna. Glider ej mot underlaget och är ihoprullbar.  
Storlek: 190x60x0,8 cm (LxBxH).  

6700030     Yogamatta, blå

6700030-10 Yogamatta, blå, 10-pack

Halkfri yogamatta av hög kvalité som är enkel att rulla ihop. 
Passar även utmärkt på träningscenter då den inkluderar hål för 
upphängning på vägghängare. Storlek: 180x60x0,5 cm.

68004

32961  Trac Collar, dam, small/medium

32962  Trac Collar, herr, medium/large

En omtyckt nacktraktionskrage av mjuk skumplast och tyghölje som 
är avtagbart och tvättbart. Ger en bra stabiliserande effekt och möj-
lighet till rak eller vinklad traktion via dubbla handpumpar. Bra hjälp-
medel på praktiken och för hembehandling efter noggrann instruktion. 
Rekommenderad nackomkrets dam 34-42 cm och herr 37-46 cm.

Mobiliseringshjälpmedel

Nacktraktion

32962

25380

8010  Dropplatta Extremiteter

8020  Dropplatta Extremiteter dubbel

8040  Dropplatta Lumbo-Pelvic

Välkända portabla dropplattor med slät yta som är utvecklade av Dr 
Thuli. Extremitetsplattan har ett rakt dropp med justerbar spänning 
och passar utmärkt för justering av axlar, armbågar, knän, fotleder 
och fötter. Dubbelmodellen förenklar justeringar av fot och fotled 
samt kan användas vid enklare nackbehandlingar. Dropphöjd 8,4 
mm. Storlek: 20x15x6 cm (LxBxH). Bas av röd ek och svart klädsel. 
Lumbo-pelvic plattan passar utmärkt för justering av framför allt 
bäcken, länd- och bröstrygg, men även höft, axel och nyckel-
bensleder. Den har ett rakt och snabbt dropp med spakar på båda 
sidor och justerratt för spänningen på ena sidan. Dropphöjd 14 mm. 
Storlek: 31x51x9 cm (LxBxH). Bas av slitstark plast och svart klädsel.

25380  Mobiliseringskil, hård

25382  Mobiliseringskil XL, hård 

Hård mobiliseringskil med skåra, som är lämplig för mobilisering 
av enskilda segment i ryggraden eller för mobilisering av hand- 
och fotleden. Den kan också användas för att töja muskulaturen 
i ryggraden. Tillverkad av polyuretan. Storlek: 15,5x10x5 cm och 
XL-modellen 23x11x8,8xcm (LxBxH). Färg svart.

8010

8040

67317  AIrex väggbygel, bredd 65 cm

67318  AIrex väggbygel,, bredd 105 cm

Plats för 10 st Airex-mattor. Djup 20 cm. Tillverkad i rostfritt stål.

68004  Vägghängare till yoga- och stretchingmattor

Vägghängare i metall avsedd för mattor med förgjorda hål. 48 cm 
mellan de utstickande pinnarna. Plats för 15 st stretchingmattor  
eller 20 st yogamattor. Storlek 60x6 cm. Levereras utan skruvar.

Förvaring mattor

67317, 67318

67325

8020

25382

32961

6700030
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304040

32951

32954

32955

32957

304018

970011 970009

32951  F ixationsslynga ”Banan”

Tillverkad av vävplast, mjukstoppad med förlängningsband.

32954  Stigbygel, för knätraktion

304040  Traktionsbälte ”Totte”

Bilbältestyp med kuddar och en extra fästanordning runt be-
handlarens midja.

32955  Traktions-/F ixationsbälte

Mjukt bälte 215 cm med kardborrefästning. Bredd 6 cm.

32957  Traktions-/F ixationsbälte, ”Kajs bälte”

Polstrat med kardborrefästning. Längd 215 cm, bredd 8 cm.

304018  F ixationsbälte

Bälte med lås av plast. Längd 3,2 meter.

970001  Urias splint 80 cm, lång arm 

970002  Urias splint 70 cm, kort arm 

970003  Urias splint 53 cm, halv arm 

970004  Urias splint 40 cm, armbåge 

970005  Urias splint 20 cm, hand, 
 dubbelkammare

970007  Urias splint 60 cm, vad/lår, 
 dubbelkammare

Margaret Johnstones splintar. Används för tillfällig spjälkning av 
leder och vid kontrakturprofylax. Splintarna blåses enkelt upp 
med munnen.

970009  Urias munstycken, 100 st/fp

Engångsmunstycken för hygienisk uppblåsning av splint.

970011  Urias f ilter, 5 st/fp

För att undvika att fukt kommer in i splinten i samband med 
upp blåsning. F ilterna är förbrukade när de förändrat färg.

Bananslynga

Stigbygel

Traktions- och f ixationsbälten

Urias splintar
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Våra kuddar har en mycket hög kvalitet och de tillverkas av kraftig vävplast med blixtlås.  
Alla kuddar levereras som standard i grå färg – Future Carbon.

67528B Nackkudde/Ankelkudde, 50x23x10 cm, grå

Det finns möjlighet att beställa kudden i andra färger  
men med lite längre leveranstid.

67531B Cylinder H1, Ø 10x50 cm, hård kärna, grå 

67532B Cylinder H2, Ø 15x50 cm, hård kärna, grå 

67533B Cylinder H3, Ø 20x50 cm, hård kärna, grå

67534B Cylinder M1, Ø 10x50 cm, mjuk kärna, grå 

67535B Cylinder M2, Ø 15x50 cm, mjuk kärna, grå 

67536B Cylinder M3, Ø 20x50 cm, mjuk kärna, grå

6376B  Bobathrulle, Ø 20x100 cm, hård, grå

6375B  Bobathrulle, Ø 30x100 cm, hård, grå

6374B Bobathrulle, Ø 40x100 cm, hård, grå

6373B Bobathrulle, Ø 50x100 cm, hård, grå

Det finns även möjlighet att få kudden med PVC fri klädsel i 
grå färg – Nature Stone. Artikel nummer som ovan som  
avslutas med ST.

67539B Kilkudde, 28x20x10 cm, grå

67541B Kilkudde, 65x35x35 cm, grå

67540B Kilkudde, 90x60x32 cm, grå

Det finns även möjlighet att få kudden med PVC fri klädsel i grå 
färg – Nature Stone. Artikel nummer som ovan som avslutas 
med ST. Måtten är beräknade efter längd x bredd x höjd.

Kuddar 

Psoaskudde

Nackkudde/ankelkudde

Cylinderkuddar

Bobathrullar

Kilkuddar

67525B

67528B

67541B

67540B

67539B

67525B Psoaskudde, 30x40x50 cm, med handtag, grå

Det finns möjlighet att beställa kudden i andra färger men med lite längre leveranstid. 
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78300

Klinikutrustning 
och förbrukning
En fräsch klinik ger ett bra första intryck 
och vi presenterar här dekorativa planscher 
för rummens väggar samt skelettdelar.  
Här finner du även utvalda mätinstrument 
samt många förbrukningsartiklar såsom 
sport- och kinesiologitejper, skyddspapper 
och desinfektionsmedel.

78300  Helskelett

Klassiskt helskelett i naturlig storlek som används världen över 
på sjukhus, vårdinrättningar och skolor i undervisningsändamål. 
Huvud, armar och ben är avtagbara. Kranium i tre delar med 
magnetiska fästen. Femkrysstativ med hjul samt fodral/damm-
skydd ingår. Höjd 176,5 cm.

Helskelett

Skelettdelar
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78401  Ryggrad med skumgummidiskar

Rörlig ryggrad med bäcken och occiput i naturlig storlek. Diskar 
av mjuk skumgummi för att lätt kunna visa ryggradens rörlighet 
samt spinalnerver. Stativ ingår. Höjd 105 cm inkl. stativ.

78402  Ryggrad med plastdiskar

Rörlig ryggrad med bäcken och occiput i naturlig storlek. Diskar 
av plast samt spinalnerver. Artärer f inns i cervikaldelen. Disk-
bråck mellan L3-L4. Stativ som kan ställas på bord eller fästas i 
vägg ingår. Höjd 74 cm.

78309  Armskelett

Armskelett med skulderblad, nyckelben och hand.

78313  Handskelett

Hand med radius och ulna.

78310  Benskelett

Benskelett med bäckenhalva och fot.

78311  Fotskelett

Fot med del av tibia och f ibula.

Ryggrader

Arm- och benskelett

78401

78309

78313

78311

78310

78402

71985  Diskbråcksmodell

Två lumbalkotor, nerver och två diskar med lateralt respektive 
centralt diskbråck. Diskarna är utbytbara och modellen visar på 
ett enkelt sätt vad diskbråck är. På stativ. Höjd 13 cm.

Diskbråcksmodell

71985

Funktions-/Muskelmodeller

78552  Kvinnligt bäcken med bäckenbotten

Kvinnligt bäcken med ligament, blodkärl, nerver, bäckenbotten-
muskler och genitala organ. En utmärkt modell för att studera 
bäckenets anatomi och de kvinnliga genitala organen. Den är 
isärtagbar och består av 6 olika delar. Tillverkad i naturlig storlek.  
På stativ. Storlek: 19x27x19 cm (LxBxH). Vikt 2,3 kg.

Bäckenmodell

78552

K
lin

ik
u

tr
u

st
ni

ng
 o

ch
 f

ö
rb

ru
kn

in
g



81Klinikutrustning och förbrukning

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

78502

78503

78501

71995

78500

79500

79502

79503

79504

78500     Knäled, deluxe

78501     Armbågsled, deluxe

78502     Axelled, deluxe

78503     Höftled, deluxe

78500-4  Rörliga funktionsmodeller, 4 st,  
paket av ovan modeller

Rörliga ledmodeller av allra högsta kvalitet för att 
åskådliggöra hur våra leder rör sig. De ger en tydlig 
anatomisk bild och är utmärkta för undervisningsända-
mål eller för att visa patienten på kliniken hur leden rör 
sig. Alla modellerna är i naturlig storlek med ligament. 
Ledens broskytor är blåmålade. Stativ ingår.

71995  Muskelhand, 5-delar

En mycket överskådlig hand med del av underarm i naturlig 
storlek. Handens senhinna i handflatan samt den yttre musku-
laturen är avtagbar i 5 delar. Visar ett nätverk av blodkärl och 
nerver samt även olika ligament. Stativ ingår. Storlek: 12x14x34 
cm (LxBxH).

79500 Muskelmodell Knäled, 12 delar

79502 Muskelmodell Axelled, 5 delar

79503 Muskelmodell Höftled, 7 delar

79504 Muskelmodell Armbågsled, 8 delar

79500-4 Muskelmodeller, 4 st, paket av ovan modeller

Ledmodeller i naturlig storlek med avtagbara muskler. De är 
mycket användbara och utmärkta för undervisningsändamål 
eller för att visa patienten på kliniken hur respektive led är upp-
byggd. Färgmarkerade muskelfästen; ursprung (rödmarkerade) 
och fästen (blåmarkerade). Lederna är rörliga när musklerna 
plockats bort. Stativ ingår.

Rörliga funktionsmodeller

Muskelmodeller
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78946  Plansch Muskler

78949  Plansch Nerver

78943  Plansch Skelett

79790  Plansch Hand/handled

79799  Plansch Skuldra/armbåge

79850  Plansch Columna

78024  Plansch Spinalnerver

79780  Plansch Höft/knä

79795  Plansch Fot/ankel

Plastlaminerade planscher i hård PVC-fri plast i storlek 50x65 
cm och försedda med upphängningshål. Planscherna är ut-
märkta för undervisningsändamål. Anatomiska benämningar på 
latin f inns på planscherna.

45100  Plansch Djupa muskler

45101  Plansch Ytliga muskler

45200  Plansch Nerver

45201  Plansch Skelett

Utmärkta planscher för undervisningsändamål. Anatomiska  
benämningar finns på latin. Planscherna är rullbara och tillver-
kade av laminerad papp. Storlek 45x58 cm.

Anatomiska planscher i hård plast

Anatomiska planscher, laminerade

Planscher

78946

79790

78949

79799

78943

79780

78910  Triggerpunktsplanscher, 2 stycken

Planscher av Travell & Simons som visar sambandet mellan 
smärtområden och triggerpunkter. Planscherna är på övre 
respektive nedre extremiteterna. Ihoprullbara. Plastlaminerade 
av mjuk PVC-fri plast. Storlek 82x97 cm per plansch.

Triggerpunktsplanscher

Akupunkturplansch

78910

71820  Akupunkturplansch

Akupunkturplansch med alla akupunkturpunkter på kroppen 
utmärkta. Laminerad på bägge sidor. Metallöglor för enkel  
upphängning. Storlek 98 x 68 cm.

71820

45100

45200 

45101

45201
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Mätinstrument

91810   EasyForce, Dynamometer, digital

91810-1 EasyForce Tillbehörssats Standard

En nyutvecklad digital dynamometer för testning och utvärdering 
av styrkan i olika muskler. Mätningar kan göras utan att terapeu-
ten håller i enheten då den enkelt kan fästas i olika fästpunkter. 
Underlättar vid framför allt testning av muskelstyrkan i nedre ex-
tremiteter där testpersonen kan vara starkare än terapeuten. Test-
resultatet visas i displayen och de 4 senaste testningarna sparas. 
Visar den maximalt uppnådda muskelkraften i kg, pounds eller N, 
medelvärde, varaktighet/tid i sek för testet och när maximal kraft 
uppnåddes. Mäter kraft upp till 150 kg. Tillbehörssatsen består av 
ett handtag, hand-/fotledsslynga, dörrfäste och numrerad rem. 
Levereras i en bärväska med USB laddare och två karbinhakar.

9120210  Dynamometer MicroFET2, digital

MicroFET2 är en digital dynamometer för testning och utvärdering 
av styrkan i olika muskler - ett modernt alternativ till dåtidens dyna-
mometer. Har en ergonomisk design för handen och en mycket 
lätt vikt som gör den enkel att använda och används världen över 
för olika studier. Mäter muskelstyrka mellan 0,4 -136 kg. LCD 
displayen visar den maximalt uppnådda muskelkraften i kg samt 
varaktighet/tid i sek för testet. Tre olika applikatorer (rund, böjd 
och fi nger) och muskeltestplansch ingår. Levereras i en förvarings-
låda med uppladdningsbart batteri och laddare. Vikt handenhet 
0,4 kg.

Mätning av muskelstyrka

9120210

91812  Vigorimeter Martin

Med 3 gummibollar i olika storlekar och en enkelt avläsbar 
mano meter. För mätning av greppstyrkan i handen.

9120240  Handdynamometer Baseline  

Mäter handstyrkan mellan 0-90 kg. Ger exakta värden och 
är lätt att använda. Greppet kan ställas in i 5 olika lägen. 
Levereras i förvaringslåda.

Mätning av handstyrka

91812

9120240

91810
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91800 EasyAngle, digital goniometer

En ny, modern och innovativ vinkelmätare som mäter rörelseut-
slaget i kroppens alla leder och ersätter den traditionella gonio-
metern, inklinometern och myrinmätaren. Mätaren är digital och 
mäter snabbt, enkelt och mycket noggrant. Den kan hållas med 
en hand vilket gör att man kan stödja patienten med den andra. 
Lättläst display och de fem senaste resultaten sparas vilket 
underlättar journalföringen. Beroende på vad som ska mätas så 
använd bara sensorenheten eller komplettera med medföljande 
linjal. Laddare med USB-sladd ingår. Levereras i en praktisk 
förvaringslåda. 

91808  Vinkelmätare Brodin, 31 cm    

91811  Vinkelmätare Brodin, 21 cm  

Vinkelmätare av hård plast med två armar och gradskiva.  
Längd 21 cm respektive 31 cm.

9121005  Vinkelmätare, f ickmodell  

Enkel liten f ickmodell i mjukplast. Längd 17 cm.

9121010  Vinkelmätare, för f ingrar  

Rostfri vinkelmätare för f ingerleder. En längre och en kortare  
arm samt gradskiva. Längd 15 cm.

Vinkelmätare/goniometrar

91808

9121010

91800
91811

9121005

Kontakta gärna vår kundtjänst för information  
om andra modeller av mätinstrument.!

91821  Myrinmätare

Vinkelmätare som används vid mätning av rörligheten i nacken, 
men som även kan användas för mätning av övriga leder. Består 
av ett kompasshus med både kompassnål och inklinationsnål. 
Innehåller två band med kardborrefästen samt vid behov en rak 
och en vinklad plastskena. Levereras i en praktisk väska.

Mätning av nackrörlighet

91821

120600 120605

120600  Handdynamometer Jamar  

Jamar är originalet och den mest föredragna handdynamometern  
i olika studier. Den mäter handstyrkan mellan 0-90 kg. Ger  
exakta värden och är lätt att använda. Greppet kan ställas in  
i 5 olika lägen. Levereras i förvaringslåda. 

120605  Handdynamometer JamarPlus+, digital

Handdynamometer med LCD-display som ger en utvärdering  
av patientens greppstyrka efter handtrauma eller dysfunktion.  
Genomsnittsvärde, standardavvikelse och variationskoefficient 
beräknas automatiskt. Fem prov per hand kan göras innan noll-
ställning. Den mäter den isometriska handstyrkan mellan 0-90 kg. 
Greppet kan ställas in i 5 olika lägen. Tillverkad av repsäker alu-
minium. Batteri-indikator. Levereras i en praktisk förvaringslåda.
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91816

91960

91830  Tidtagarur, analogt

Analogt tidtagarur med start-stopp och nollställning med 
krona. Den visar tid i minuter (0-30 min), sekunder (0-60 sek) 
och 1/5 sekunder. 

2REE11  Tidtagarur, digitalt

Tidtagarur med snygg design som har de  
viktigaste grundfunktionerna. Visar tid i  
1/100 sek. Stoppursfunktion med  
mellantider samt klocka, alarm och kalender.

Tidtagarur

91870  Stegräknare, Omron Walking Style One 2.0

Stegräknare som mäter antal steg och din sträcka samt har en 
klocka. Kan bäras i fickan eller fästas i byxlinningen med med-
följande clips.

Stegräknare

91830

91870

91819  Metronom

Digital takthållare vid t.ex manuella cykeltester.

Metronom

91819

91960  Reflexhammare ”Babinski”  

Rostfri med runt gummianslag som kan 
fästas i två olika lägen och med sensibilitets-
spets.

Reflexhammare

91816  Sensibilitetsmätare ”Wartenberg”

Sporre med “tagghjul” för undersökning av sensibiliteten  
vid neurologiskt känselbortfall.

31279  Tvåpunktsdiskriminator

Mäter förmågan att urskilja två närliggande föremål som berör 
huden och kunna känna två distinkta punkter, inte en. En  
pålitlig och allmänt använd teknik för att bestämma sensibiliteten. 
Tillverkad i plast med tryckt skala på aluminiumplatta.

Sensibilitetsmätare

Stämgaffel

92850  Stämgaffel, frekvens 256 Hz

För test av ytlig och djup sensibilitet och för test av känsligheten 
för vibrationer. Frekvens 256 Hz. Längd 17,5 cm.

91807  Måttband av plast, 150 cm

Måttband

91807

VAS-skala

906000  Vas-skala av plast

Visuell analog skala, VAS, är en skala för självuppskattning av 
sin smärtupplevelse. Ena sidan av VAS-skalan visar en vågrät 
linje och på den andra sidan kan man avläsa markeringen.

906000

92850

31279

62000  Antiglidduk

Duk med mycket bra vidhäftningsförmåga/antiglidegenskaper. 
Klipps till önskad storlek och kan läggas under saker alternativt 
användas vid manuell traktion. Bredd 40 cm och längd 200 cm.

Antiglidduk

2REE11
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31204  Frenzelglasögon inkl batterihandtag

Ett värdefullt hjälpmedel för alla som arbetar med yrselpatienter. 
De används för att undersöka förekomst och typ av nystagmus, 
huvudsakligen vid diagnostisering och uppföljning av yrsel. 
Glasögonen hindrar patienten att fästa blicken samt förstorar 
och belyser ögat så att eventuell nystagmus kan studeras. 
Används för att påvisa exempelvis spontannystagmus, blickrikt-
ningsnystagmus, huvudskakningsnystagmus och nystagmus vid 
lägesändringar. Batterihandtag ingår (batterier ingår ej). Batteri-
handtaget används för att kunna belysa ögonen i samband med 
undersökningen. Vridknapp för ljusstyrka finns och det har en 
sladd som är 165 cm lång. 

Frenzelglasögon

31204

28007  Digital våg, Seca Robusta 813

27363  Spegellåda / Podoscope

En lättanvänd stabil spegellåda av hög kvalitet, som tydligt syn-
liggör fotens belastningsytor med grönt LED ljus. Max belastning 
135 kg. Storlek: 43,5x42,5x22 cm (LxBxH). Vikt 8 kg.

Spegellåda

27363

28007

91815B

PM25  Beurer Pulsklocka PM25

En basmodell av pulsklocka som inkluderar ett sändarbälte. Den 
har stora siffror och visar puls i slag/min, maxpuls, snittpuls, 
kalorier och fettförbränning. Pulszoner som varnar när belast-
ningen är för hög eller för låg. Stoppur, alarmfunktion, klocka 
och datum. Belyst display och den är vattenavvisande ned till 30 
meter.

91815B  Polar Puls/Elektrodbälte

Mjukt plastbälte med spännband och sändarenhet, för testning 
av flera personer samtidigt eller till träningsapparat förberedd för 
pulsmätning. Frekvens 5,6 kHz.

RM 9311-75  Garmin Puls/Elektrodbälte 

Mjukt och bekvämt bälte med spännband och sändarenhet 
till din kompatibla träningsapparat förberedd för pulsmätning. 
Frekvens ANT+.

Pulsmätare

27077  Blodtrycksmätare Medisan BU 530 

En helautomatisk blodtrycksmätare för överarmen som mäter 
systoliskt och diastoliskt tryck samt puls. Stor och lätt avläsbar 
LCD-display med extra stora siffror. Displayen visar även datum 
och tid. Har en minnesfunktion med 120 mätningar för 2 perso-
ner och medelvärdet för de 3 senaste mätningarna kan tas fram. 
Visning av arytmier. Överarmsmanschett för armomfång 22-36 
cm medföljer. Levereras i förvaringsväska med batterier.

Blodtrycksmätare

27077

PM25

RM 9311-75

En specialdesignad våg med en 
halkfri gummerad yta och med lågt 
insteg. Klarar personvikt upp till 
200 kg. Stor display med 29 mm 
höga siffror. Max kapacitet 200 kg. 
Viktgradering 100 gram.  
Storlek: 37x43x4,7 cm (LxBxH). 
Vikt 2,6 kg. 

Vågar
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Förbrukningsartiklar

BalanceTape Sensitive

BT.MS-Beige BalanceTape Sensitive, 6 meter, beige

Lämplig för extra känslig hud. Innehåller 20% mindre klister.

 
BalanceTape Regular

BTBeige.XS    BalanceTape, 6 meter, beige

BTPink.XS BalanceTape, 6 meter, rosa

BTRed.XS BalanceTape, 6 meter, röd

BTYellow.XS BalanceTape, 6 meter, gul

BTTurq.XS BalanceTape, 6 meter, turkos

BTBlack.XS BalanceTape, 6 meter, svart

 

BalanceTape Regular 32 m

BTTurq.XS32    BalanceTape, 32 meter, turkos

BTBlack.XS32  BalanceTape, 32 meter, svart

Kinesiologitejp BalanceTape

Hegu® Balance Tape™ for Physio Therapy

RGB - 201,58,40

RGB - 52,103,153

RGB - 255,203,10

RGB - 132,132,132BalanceTape är en kinesiologitejp med en unik elasticitet vilket innebär att den har en  
korrigerande effekt när man vill stabilisera men inte låsa rörelseförmågan, som när man  
önskar korrigera fotleder, hållning etc. Latexfri och luftgenomsläpplig. Tål dusch och bad 
och kan sitta på huden i upp till 5 dagar. Följ noga instruktioner före tejpning. Bredd 5 cm.  
6 meter/rulle samt 32 m/rulle. F inns i flera olika färger.

Mer info om Balancetape hittar du på: 
www.balancetape.com. Vill du gå kurs i kinesiologi- 
tejpning? Se medema.se/kurser för kursdatum

!
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Kinesiologitejp TheraBand

9501   Meridius, 5 meter, beige

9502   Meridius, 5 meter, svart

9503   Meridius, 5 meter, blå

9504  Meridius, 5 meter, rosa

9505   Meridius, 5 meter, gul

9501-12  Meridius, 12-pack i blandade färger

9511   Meridius, 32 meter, beige

9513  Meridius, 32 meter, blå

9514  Meridius, 32 meter, rosa

Kinesiologitejp Meridius

En unik tejp som korrigerar muskelspänning, lindrar smärta och förbättrar blod- och lymfcirkulationen. Tillverkas med hudens  
karakteristiska egenskaper som modell och överför positiv sensorisk information till kroppen. Tejpen möjliggör full rörlighet i 
leden då den kan tänjas tänjas över 140%. Latexfri och luftgenomsläpplig. Tål dusch och bad och kan sitta på huden i 3-4 da-
gar. Bredd 5 cm. F inns i flera olika färger - tejpens egenskaper på verkas ej av färgen.

9511

12926  TheraBand, 5 meter, svart

12928  TheraBand, 5 meter, beige

12929  TheraBand, 5 meter, blå

12930  TheraBand, 5 meter, rosa 

12923  TheraBand, 31 meter, svart

12925  TheraBand, 31 meter, blå

Denna tejp har exakt samma egenskaper som tejpen ovan men 
har en XactStretch Technology vilket innebär att tejpen är snyggt 
designad med ett unikt rutmönster där de mer markerade rutorna 
är till stor hjälp vid applikationen av tejpen och ger samma stret-
ching vid varje tejpningstillfälle. När de mindre rutorna blir liksidiga 
(hexagon) är tejpen stretchad 25%. När de större rutorna blir 
liksidiga (hexagon) är tejpen stretchad 50%. 

12930 12929, 12925

9301 Optiplaste-C Klisterbinda, bredd 6 cm

Optiplaste-C (fd Elastoplaste) är en elastisk klisterbinda med en 
mycket god vidhäftningsförmåga som används vid stabilisering, 
avlastning och tejpning av framför allt idrottsskador. Även ut-
märkt för förebyggande av skavsår. Kan användas tillsammans 
med våra utmärkta sporttejper. Tillverkad av 100% bomull. Häft-
massa av zinkoxid-kautschuk. Innehåller latex. Längd 2,5 meter 
och uttänjd cirka 4,5 meter.

Elastiska bindor

9205  Elodur Forte Dauerbinda, bredd 8 cm         

9206  Elodur Forte Dauerbinda, bredd 10 cm

En högelastisk och välkänd kompressionsbinda av dauertyp, 
med bra passform och stabilitet. Används för kompression vid 
en akut skada eller för stöd och avlastning. Den är högelastisk 
och kan tänjas upp till 175%. Tvättas upp till 10 gånger i 95°. 
Material: 94 % bomull och 6% elastan.  
Innehåller endast latex i fästhakarna.  
Längd 7 meter.

93019205
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9401    Sporttejp Cramer 1050i, 1 rulle

9401-32  Sporttejp Cramer 1050i, 32 rullar

En sporttejp från välkända Cramer för användning i förebyg-
gande syfte mot ledbands- och muskelskador eller som ett 
avlastnings- eller stödförband. Tejpen har ett hudvänligt klister 
med hög häftförmåga och är lätt att riva av. Den är tillverkad 
med extra god fästförmåga för att hålla bättre även under 
idrottsutövning. Luftgenomsläpplig för god ventilation. Tillverkad 
i 100% bomull. Latexfri. Längd 13,7 meter. Bredd 3,8 cm. 

9107-1  Sporttejp Strappal, 1 rulle

9107    Sporttejp Strappal, 24 rullar

En välkänd sporttejp för användning i förebyggande syfte mot 
ledbands- och muskelskador eller som ett avlastnings- eller  
stödförband. Strappal har ett hudvänligt klister med hög 
häftförmåga och tejpen är lätt att riva på både längden och 
tvären utan att fransa sig. Luftgenomsläpplig för god ventilation. 
Latexfri. Bredd 4 cm och längd 10 meter.

9207   Sporttejp Leukotape Classic, 1 rulle

9207-12  Sporttejp Leukotape Classic, 12 rullar

En klassisk sporttejp av stark väv och med mycket bra vidhäft-
ningsförmåga både för utsatta områden och i blöta väderförhåll-
anden. Används i förebyggande syfte eller som stabilisering 
inom både idrotten och sjukvården. Enkelt avrivbar. Material: 
100% bomull. Innehåller latex. Bredd 3,75 cm. Längd 10 meter.

9208      Sporttejp Leukotape P, 1 rulle

9208-6  Sporttejp Leukotape P, 6 rullar

En mycket stark tejp när man behöver ett extra starkt stöd vid  
t ex sportskador. Vanliga användningsområden är tejpning av 
fotleder och knäskålen. Tejpen är enkelt avrivbar och har en 
mycket hög och varaktig häftförmåga. Tillverkad av rayonväv. 
Bredd 3,8 cm. Längd 13,7 meter.

Sporttejper

9208

9107-1

9210

9209  Hypafix Tejpunderlag

Självhäftande väv av nonwoven kvalitet som används som 
tejpunderlag eller som fixering av förband. Formar sig lätt efter 
kroppens konturer. Den har delat skyddspapper som förenklar 
appliceringen. Luftgenomsläpplig. Latexfri.

9210  Fästspray för tejpning, 300 ml

Tensospray - adhesive spray ger en transparent och snabbtorkande 
film. Framtagen för att skydda huden vid tejpning och den ger 
också ett bättre fäste för tejpen. Spraya på 5-10 cm avstånd och 
för bästa resultat sprayas flera tunna lager. Får ej appliceras på 
skadad hud. 300 ml.

SAX  Tejpsax

Sax med kraftigt grepp som passar både höger- och vänster-
hänta. Mjukt och ergonomiskt handtag för extra bekvämt grepp. 
Saxen har kraftiga blad av rostfritt stål idealiska för väv.  
Längd 21 cm.

Tejptillbehör

9209

9207

9209

SAX

9401
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Skyddspapper Rullar

11100  Pappersrullar, Off White, 50 cmx200 m, par

11107  Pappersrullar, Off White, 60 cmx200 m, par

11101  Pappersrullar, White, 50 cmx200 m, par

Klassiska pappersrullar för behandlings- eller undersöknings- 
bänken. Längd 200 meter. Säljes i par.

11104  Pappersrulle Fine, nonwoven, 50 cmx200 m

11105  Pappersrulle Fine, nonwoven, 60 cmx200 m

Pappersrullar i nonwoven-kvalitet när man vill ha ett mjukt,  
skönt papper. Prasselfritt och slitstarkt. Tjocklek: 24 g/m2. 
Längd 200 meter. Rullarna säljes styckvis. 

Skyddspapper nonwoven ark

11108  Skyddspapper Fine, nonwoven, vita ark

11109  Skyddspapper Fine, nonwoven, blåa ark

11110   Skyddspapper Fine Soft, nonwoven, vita ark

Papper som passar när man har höga krav på bänkpapper. 
Arken är prasselfria, slitstarka och tillverkade av extra mjukt 
viscosnonwoven med en hudvänlig kvalitet som ger en mycket 
behaglig känsla att ligga på. Fine har tjocklek 27 g/m2 och Fine 
Soft 20 g/m2. Storlek per ark 60x195 cm med x-cut för and-
ningshålet. 200 st.

Skyddspapper för huvuddelen

11300  Skyddspapper för huvuddelen, white

Skyddspapper i storlek 49 x 49 cm. 1000 st.

11310  Skyddspapper för huvuddelen, mjukt

Mjukt papper i storlek 40 x 60 cm. 500 st.

11301  Skyddspapper Fine för huvuddynan, nonwoven

11303  Skyddspapper för huvuddynan, off white

Skyddspapper med x-cut för andningshålet.  
Storlek 35 x 40 cm. 500 st.

11308  Skyddspapper för huvuddynan, mjukt

Mjukt papper med x-cut för andningshålet.  
Storlek 30 x 40 cm. 500 st.

Pappersrullehållare

48950  Pappersrullehållare

För väggmontage. Epoxylackerad i vitt. Avsedd för max 60 cm 
brett papper. Längd 63 cm.

11108, 11109

48950

11301, 11303, 11308

11310, 11300
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13500  Desinfektionsservetter, 200 st

Antibakteriella servetter i nonwoven kvalitet som är speciellt 
anpassade för professionellt bruk. De är mycket användbara på 
en klinik och kan med fördel användas för rengöring av händer, 
klädseln på behandlingsbänkar, kuddar, träningsutrustning, 
ultraljudsprober, stötvågsapplikatorer mm. Levereras i en 
praktisk burk med x-cut i locket. 200 st servetter.

1310405 Desinfektionsmedel DesiPlint, 0,5 liter

13105 Desinfektionsmedel DesiPlint, 5 liter

Desinfektionsmedel DesiPlint är speciellt framtaget för behand-
lingsbänkar men kan med fördel även användas för andra pro-
dukter. Torkar inte ut vävplasten då den inte innehåller sprit. Den 
aktiva substansen är 0,2% Klorhexidin. Dödar de fl esta bakterier 
såväl som vissa virus. Används outspätt.

13213 Desinfektionsmedel DesiHand, 0,5 liter

13213-12 Desinfektionsmedel DesiHand, 0,5 liter, 12-pack

13213-24 Desinfektionsmedel DesiHand, 0,5 liter, 24-pack

Desinfektionsgel för händer som dödar virus och 99,9% av alla 
bakterier. Består av 68% etanol och är fuktighetsbevarande och 
mjukgörande. Torkar snabbt. Levereras i en hygienisk fl aska 
med pump. Sälj styckvis eller i storpack. 

13200 Desinfektionsmedel DesiSkin, 0,5 liter

13202 Desinfektionsmedel DesiSkin, 5 liter

Användes outspätt för rengöring av ytor eller på huden inför 
medicinska behandlingar såsom injektionssprutor eller aku-
punkturnålar. Dödar bakterier och virus och består av 62% 
etanol.

HY99F1 Kirurgiska munskydd klass IIR, 50 st

Kirurgiska munskydd för engångsbruk med 4 lager nonwoven 
papper av högsta kvalitet, med mjuka, elastiska och slitstarka 
öronband och en formbar näsförstärkning. De har ett lågt and-
ningsmotstånd vilket gör de bekväma att bära och används för 
att minska risken för spridning av smitta. Klass IIR vilket innebär 
att de släpper ut en mindre andel partiklar från användaren och 
ger ett extra skydd för stänk utifrån. Fria från latex, glasfi ber och 
tillsatser. Uppfyller gällande krav för munskydd. 50 stycken per 
förpackning.

Desinfektions-/rengöringsmedel

13213

1310405

1320213200

1310513500

13213-12

HY99F1

Tänk på att använda munskydd på ett korrekt sätt. 
Instruktioner hittar du på www.medema.se!

Kirurgiska munskydd
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Störst sortiment i Norden av egentillverkade  
produkter för sjukhus och privata kliniker 

Lojer  
Lojer är ett finskt företag inom medicinteknik med ett brett 
utbud av egenproducerade produkter för sjukhus och 
äldreomsorg, som operationsbord, sängar, medicinska 
stolar, sängbord och avancerade behandlingsbänkar. 
Lojer har över 30 års erfarenhet av att utveckla produkter  
i samarbete med ledande sjukhus och vårdpersonal.

Värillinen

Harmaasävy

Yksiväri

Nega

- Sjukhussängar/Sängbord
- Undersökningsbänkar
- Patientvagnar, patientbårar
– Sjukhusvagnar/Stickvagnar
- Operationsbord
– Egen serviceorganisation
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93Sjukhus- och Vårdprodukter

Jaana Kuokkanen Björk
Affärsansvarig Lojer
jaana.k-bjork@medema.se
08 - 404 12 04

Dag Hultin 
Försäljningsschef Sjukhus- och Vårdprodukter 
dag.hultin@medema.se 
08 - 404 12 08

Försäljning sjukhus- och vårdprodukter 

Störst sortiment i Norden av egentillverkade  
produkter för sjukhus och privata kliniker 

Insausti – anpassningsbara vagnar  
med modern design 

Insausti är en spansk tillverkare av 
sjukhuslogistikprodukter som specialiserar 
sig på Sjukhusvagnar, Anestesivagnar, 
Medicinvagnar och Akutvagnar i rostfritt 
stål. Sjukhusvagnarna är tillverkade av 
högkvalitativt material och CE-märkta enligt 
de medicinska direktiven. Med mångsidiga 
tillbehör kan vagnarna konfigureras efter 
avdelningarnas eller klinikernas behov.



Tillgänglighet, rådgivning, kvalitet, 
god service och säkra leveranser

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

Beställ dygnet runt på vår webbshop:

medema.se
aktuella priser  •  erbjudanden  •  information

OPEN
24h

Service
Medema har som ambition att ta ansvar för de produkter 
vi säljer under hela livscykeln. Utöver garantiåtagande 
verkar vi för att förlänga livslängden på produkterna 
genom att erbjuda förebyggande underhållsservice och 
reparationer samt reservdelar och förbrukningsmateriel.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande och 
hur vi kan lösa dina problem.

F inansiering
Att öppna en ny klinik, investera i avancerad utrustning eller 
göra en ordentlig uppgradering är en väsentlig investering.

I samarbete med Ikano Bank kan Medema erbjuda er 
individuella och fl exibla fi nansieringslösningar för både 
stora och små inköp. Istället för att betala hela kostnaden 
för utrustningen på en gång, betalar ni efterhand som ni 
använder den . Efter halva avtalsperioden har ni möjlighet 
att uppgradera till nyare utrustning, så att ni alltid har den 
senaste tekniken. Beroende på fi nansieringsform kan ni t.ex. 
välja att köpa utrustningen eller fortsätta fi nansieringen med 
lägre kostnad. Till skillnad från banklån erbjuder Ikano Bank 
att fi nansiera hela investeringen – maskinvara, programvara, 
tjänster, utbildning m.m. Medan de fl esta banker lämnar 
kortfristiga lån (ofta 12-36 månader) erbjuder Ikano Bank 
fi nansieringsvillkor från 12 upp till 72 månader.

Kontakta oss så berättar vi mer och tar fram en 
skräddarsydd fi nansieringslösning utifrån era specifi ka 
behov.

! Beställningar och förfrågningar 
tas emot under kontorstid på: 
Telefon 08-404 12 00 
E-post service@medema.se
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Region D1

Helena Eriksson  (Heidi Kahn, vikarie)
Distriktschef
helena.eriksson@medema.se
08 - 404 12 11

Län: Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar, 
Gotland, Jämtland och Västernorrland

Region D2

Petter Sigmundstad
Distriktschef
petter.sigmundstad@medema.se
08 - 404 12 07

Län: Örebro, Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, 
Värmland, Norrbotten och Västerbotten

Region D3

Peter Näll
Distriktschef
peter.nall@medema.se
08-404 12 02

Län: Skåne, Halland, Västra Götaland, Kronoberg,  
Jönköping och Blekinge

Peggy Mourad 
Innesäljare  
peggy.mourad@medema.se 
08-404 12 12

Joakim Lübeck  
Innesäljare  
joakim.lubeck@medema.se 
08-404 12 01

Försäljningsorganisation

Kundtjänst
Beställningar och förfrågningar tas emot under kontorstid på: 
Telefon 08-404 12 00 E-post info@medema.se 

Haydar Gürbüz 
Innesäljare  
haydar.gurbuz@medema.se  
08-404 12 00
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PRIS

Gällande pris enligt Medemas aktuella 
priser på www.medema.se plus moms.

Medema förbehåller sig rätten till 
prisjusteringar orsakat av förändringar i 
t.ex. skatter, tullavgifter, valutaförändringar 
eller ändrade leverantörspriser. Våra priser 
inkluderar administration i samband med 
försändelse samt emballage. Medema 
förbehåller sig rätten till justeringar i 
sortimentet orsakat av t.ex. produkt-, 
design- och konstruktionsförändringar.

FRAKT OCH LEVERANSTID

Medema använder sig av en frakttariff 
som varierar beroende på vikt på varan. 
Totala fraktpriset för en beställning blir 
aldrig högre än den vara i beställningen 
som har högst vikt/ fraktkostnad oavsett 
antalet varor i beställningen. Vår frakttariff 
omfattar hela sortimentet, från de allra 
minsta varorna som akupunkturnålar 
och värmepackningar, upp till de 
tyngsta som behandlingsbänkar och 
träningsutrustning. Frakt betalas av 
köparen eller enligt överenskommelse.

Varorna förpackas som paket- eller 
godssändning. I samarbete med DHL 
erbjuds följande leveranssätt:

Företag: DHL Ombud - Paket (under 
20kg) levereras till närmsta ombud som 
anges på aviseringen. Sändningen 
ligger för uthämtning i 14 dagar. 
Fullständigt personnamn måste framgå i 
leveransadressen då uthämtning sker mot 
uppvisande av ID.

Företag: DHL Utkörning - Paket (under 
35kg) levereras direkt till angiven gatu-
adress i Sverige enligt fast turlista 
vardagar kl. 8-17, och bärs över tröskeln 
till mottagare. Gods (över 35kg) trans-
porteras till dörren (gatuplan) på angiven 
adress.  

Privatkund: DHL Ombud - Paket (under 
20kg) levereras till närmsta ombud som 
anges på aviseringen. Sändningen ligger 
för uthämtning i 14 dagar och legitimation 
skall uppvisas vid hämtning.

Leveranstid för våra lagervaror är normalt 
3-5 arbetsdagar och på beställningsvaror 
normalt 4-6 veckor.

BETALNING

Betalning görs för företag mot faktura 
(efter kreditprövning) eller med kort 
(Visa, MasterCard) via vår hemsida. 
Fakturabetalning skall ske inom 15 dagar 
netto från fakturadatum eller enligt 
överenskommelse.

Sker betalningen inte i tid har 
Medema rätt till dröjsmålsränta från 
förfallodagen med 1,25% /månad samt 
en påminnelseavgift på 80 kronor plus 
mervärdesskatt.

För företag erbjuder vi individuella 
finansieringslösningar. Kontakta oss på 
08-404 1200 för rådfrågning.

För privatpersoner erbjuder vi betalning 
med kort (Visa, MasterCard) eller Klarna 
Checkout via vår web-butik.

RETUR- OCH BYTESRÄTT

Vid retur eller byte av varor skall Medema 
kontaktas på telefon 08-404 1200 eller 
på info@medema.se, alternativt skriftligt 
till Medema Physio AB, Torshamnsgatan 
35, 164 40 Kista inom 14 dagar från 
leveransdatum.

Retur- och bytesrätt avser produkter 
i ordinarie sortiment som returneras i 
obruten originalförpackning inom 14 
dagar från det att Medema kontaktas i 
ärendet eller efter överenskommelse. För 
specialbeställda artiklar såsom kuddar 
med specialmått eller produkter som 
inte ingår i Medemas ordinarie sortiment, 
erbjuder vi ingen retur- eller bytesrätt.

Följesedel eller fakturakopia skall bifogas 
returförsändelsen som skickas som 
företagspaket med betald frakt till:

Medema Physio AB, Torshamnsgatan 35, 
164 40 Kista.

Återbetalning sker inom 30 dagar från 
det att Medema fått produkten tillbaka 
i obruten originalförpackning. För retur 
av beställningsvara, som ej förorsakats 
av felaktig expediering av Medema, 
återbetalas varans pris med 20% avdrag.

REKLAMATION

Vid reklamation skall alltid Medema 
kontaktas inom 14 dagar från 
leveransdatum på telefon 08-404 1200 
eller på info@medema.se, alternativt 
skriftligt till Medema Physio AB, 
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista. Varor 
tas endast i retur efter överenskommelse. 
Är varan felaktig kommer vi att rätta till 
felet och stå för eventuella kostnader i 
samband med detta.

TRANSPORTSKADA

Vid mottagande av försändelse skall 
köparen kontrollera att inget kolli skadats 
och/ eller saknas vid leverans. Avvikelse 
skall meddelas speditör på plats, noteras 
på kvittensen och därefter anmälas 
till Medema på telefon 08-404 1200, 

alternativt på info@medema.se inom 3 
arbetsdagar från det att försändelsen 
mottagits av köparen. Ersättning utgår ej 
för skadat och/ eller saknat kolli om inte 
ovan nämnda kriterier uppfylls. Gäller 
ej dolda skador. Medema ersätter inte 
köparen för produktionsbortfall, utebliven 
vinst eller annan indirekt skada.

 
MONTERING

Montering och demontering av 
utrustningen samt hantering av emballage 
är köparens ansvar om inget annat 
avtalats i samband med köp.

GARANTI

Medema lämnar 1 års produktgaranti. 
I händelse av att tillverkaren erbjuder 
längre garantitid, är det den som 
gäller. Garantiarbete och reparation 
skall godkännas av Medema och 
utföras av Medemas servicepartner 
eller enligt överenskommelse. Garantin 
gäller endast om produkten brukats i 
enlighet med tillverkarens anvisningar. 
Garantitiden räknas från fakturadatum 
och faktura skall uppvisas vid garantikrav. 
Medema ersätter inte köparen för 
produktionsbortfall, utebliven vinst eller 
annan indirekt skada. Förbrukningsartiklar 
omfattas ej av garanti.

SERVICE

Medema erbjuder teknisk 
underhållsservice och serviceavtal. Vi 
lämnar 3 månaders garanti på arbete och 
utbytta delar. Vår ambition är att erbjuda 
reservdelar i upp till 10 år för produkter 
köpta hos Medema under förutsättning 
att dessa tillhandahålls av tillverkaren.

FÖRSÄLJNING TILL MINDERÅRIGA

Vi ingår ej avtal med minderåriga (under 
18 år) utan målsmans godkännande.

TILLÄMPLIGHET OCH TVIST

Medema Physio ABs köpvillkor gäller 
från och med ovan angivet datum och 
ersätter alla tidigare av Medema Physio 
AB publicerade köpvillkor. Vid eventuell 
tvist om tolkning eller tillämpning av dessa 
försäljningsvillkor skall den avgöras av 
allmän domstol i Sverige och enligt svensk 
lag.

Köpvillkor Medema Physio AB

96 Köpvillkor
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Airex produkter ...................................................45, 75, 76
Akupunkturnålar  ...................................................... 62-66
Akupunkturmodeller .......................................................64
Akupunkturplansch  .......................................................65
Anatomiska modeller  ............................................... 79-81
Anatomiska planscher ....................................................82
Ansiktskuddar  ...............................................................15
Antiglidduk  ....................................................................85
Apparatbord  ..................................................................59
Armcyklar  ..........................................................31, 32, 35

B
BalanceTape ...................................................................87
Balansdynor .............................................................44, 45
Balansplattor  .................................................................44
Behandlingsbänkar  .................................................... 5-13
Behandlingsstol ................................................................7
Bencyklar  .......................................................... 31-33, 36
Bentränare  ........................................................22, 25, 28
Biofeedback  ..................................................................43
Blackrolls ........................................................................69
Blodtrycksmätare  ..........................................................86
Bobathbollar  ..................................................................47
Bobathbänkar  ...............................................................14
Bobathrullar  ...................................................................80
Bodytrainers ...................................................................42
Bollar  ....................................................................... 47-49
Bollkorg  .........................................................................49
Bosu  .............................................................................45
Bäckenmodell ................................................................82
Bärbar behandlingsbänk.................................................15

C
Capre behandlingsbänkar  ............................................ 5-8
Challenge disc ................................................................44
CLX träningsband ...........................................................40
ColPac kylpackningar  ....................................................73
Cool Power  ...................................................................73
CPM Knätränare .............................................................30
Crosstrainer ....................................................................37
Cyklar  ...................................................................... 31-36
Cylinderkuddar  ..............................................................78

D 
Decline Incline board ......................................................46
Delta behandlingsbänkar  ........................................... 9-10
Desinfektionsprodukter  ..................................................91
Diagnostiska ultraljud  .....................................................19
Dropplattor .....................................................................76
Dry needle akupunkturnålar ............................................64
Dynamometrar ...............................................................83

E
EasyAngle ......................................................................84
EasyForce ......................................................................83
Elakupunkturapparater  ..................................................67
Elastiska bindor ..............................................................88
Elektroder  ......................................................................61
Epte elektrolysapparat ....................................................61 
Ergo-Fit Vector Line .................................................. 23-25
Exxentric svänghjulsprodukter ........................................22

F 
Fascia wax .....................................................................69
Fisken behandlingspall  ..................................................16
Fixationsbälten  ..............................................................77
Flexible Exercise Bars  ....................................................42
Flowin friktionsmatta  ......................................................46
Frenzelglasögon .............................................................86
Frottéomslag värme ........................................................72
Functional Trainer ...........................................................47
Funktionsmodeller  ...................................................80, 81
Färgkarta klädslar ...........................................................11
Fästband ........................................................................73
Förvaring bollar  ..............................................................49
Förvaring hantlar, vikter  ............................................50, 51
Förvaring mattor  ............................................................76

G
Goniometrar  ..................................................................84
Gymnastikbollar  .............................................................48
Gymnastikpallar ..............................................................16
Gåbarrar  ........................................................................30
Gångspegel  ...................................................................21
Gångstavar .....................................................................47

H
Handdynamometrar  ................................................83, 84
Handträningsbollar  ........................................................42
Hantlar  ..........................................................................50
Hegu akupunkturnålar .............................................. 62-66
Hopprep  ........................................................................46
Hydrokollatorer  ..............................................................71
Hygienkuddar .................................................................15

I 
Ivo Trainer .......................................................................20

K 

Kettlebells  ......................................................................50
Kilkuddar  .......................................................................78
Kinesiologitejper  ......................................................87, 88
Kuddar  ..........................................................................78
Kulplåster .......................................................................66
Kylprodukter  ..................................................................73

L
Leg Press  ..........................................................22, 25, 28
Leukotape ......................................................................89
Loops ....................................................................... 40-41
Löpband  ..................................................................31, 37

M
Magnetolith ....................................................................56
Magtränare  ........................................................24, 27, 29
Manuped ........................................................................31
Manuthera behandlingsbänk  ................................... 12-13
Massageapparat  ...........................................................71
Massagebänkar  ................................................... 5-10, 15
Massageoljor  ...........................................................66, 70
Massageprodukter ................................................... 68-71
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Masterpuls stötvågsapparater .................................. 57-58
Mattor  .....................................................................75, 76
Medicinbollar  .................................................................48
Metronom ......................................................................85
MicroFet .........................................................................83
Mobiliseringskilar  ...........................................................76
Monark cyklar  .......................................................... 32-34
Motion Guidance ............................................................43
MTT-utrustning  ........................................................ 18-20
Munskydd ......................................................................91
Muskelmodeller  .............................................................81
Myrinmätare  ..................................................................84
Måttband  .......................................................................85
Mätinstrument  ......................................................... 83-86

N 

Nacktraktion  ..................................................................76
Nylatexband  ..................................................................73
Nålstimulator  .................................................................67

P 
Pallar  .............................................................................16
Pappersartiklar  ..............................................................90
Pappersrullehållare  ..............................................8, 10, 90
Paraffin  ..........................................................................72
Paraffinbad  ....................................................................72
Passiv rörelseträning  ................................................30, 31
PBU Biofeedback ...........................................................43
Pilatesbollar ..............................................................47, 48
Pilatesrulle ......................................................................43
Planscher  ......................................................................82
Powerband .....................................................................41
Psoaskudde  ..................................................................78
Pressnålar ......................................................................66
Pull Down  ....................................................19, 23, 26, 29
Pulsmätare  ....................................................................86
Pumpar till bollar  ............................................................49
Pump-set  ......................................................................51

R  
Recumbent cykel  ...............................................32, 36, 37
Reflexhammare  .............................................................85
Rengöringsmedel  ..........................................................91
Ribbstolar  ......................................................................21
Roddmaskin ...................................................................35
Rotationstränare  ............................................................24
Ryggrader  .....................................................................80
Ryggtränare .......................................................23, 27, 29

S
Sadlar  ............................................................................34
Sax .................................................................................89
Sensibilitetsmätare  ........................................................85
Självhäftande elektroder  ................................................61
Skelettdelar  ............................................................. 79-81
Skivstångsställning  ..................................................27, 51
Skivstänger  ...................................................................51

Skyddspapper ................................................................90
Slyngor till dragapparat  ..................................................20
Smith-press  ...................................................................27
Speed-Pulley  .................................................................18
Spegel  ...........................................................................21
Spegellåda  ....................................................................86
Splintar  ..........................................................................77
Sporttejper .....................................................................89
Stegräknare  ...................................................................85
Step-up bräda ................................................................46
Stimulibollar  ...................................................................48
Stolar .............................................................................16
Storz Stötvågsapparater ...........................................57, 58
Stretchingmattor  ......................................................75, 76
Strömapparater  .......................................................59, 61
Studsmatta ....................................................................46
Stämgaffel  .....................................................................85
Stötvågsapparater  ...................................................57, 58
Svenska Hälsobänken ....................................................15
Svänghjulsprodukter .......................................................22

T 
Tejpartiklar  ............................................................... 87-89
Tens-apparater  ..............................................................61
Testcyklar .......................................................................33
TheraBand produkter  .............................................. 39-42
Tidtagarur  ......................................................................85
Tippbräda  ......................................................................14
Trac Collar  .....................................................................76
Traktionsbänk .................................................................15
Traktionsbälten  ..............................................................77
Trappmaskin  ..................................................................37
Triggerpunktsplanscher  .................................................82
Träningsband  ........................................................... 39-42
Träningsbänkar  ........................................................21, 27
Träningsmaskiner ..................................................... 22-29
Tubing-band  ............................................................ 41-42

U
Ultraljudsapparater  ...................................... 52-55, 59, 60
Ultraljudsgel  ...................................................................60
Undersökningsbänkar ......................................................7
Urias splintar  .................................................................77

V 
Vacuumapparat  .............................................................59
VAS-skala  ......................................................................85
Vertikaldragapparater  ....................................................19
Vigorimeter  ....................................................................83
Viktmanschetter  ............................................................49
Vinkelmätare  ..................................................................84
Vågar  .............................................................................86
Värmebehållare  ..............................................................71
Värmepackningar  ....................................................71, 72

Y 
Yoga-matta ....................................................................77

Ö 
Öronakupunktur .............................................................66



Tack för att du väljer att handla av Medema.

Välkommen på kurs hos Medema.

Medema arrangerar många kurser per år i våra nya fräscha 
kurslokaler i Kista. Här kan du vidareutveckla dig inom muskuloske- 
letalt ultraljud, stötvågsbehandling, kinesiologitejpning, elakupunktur 
och annat intressant inom fysioterapins spännande områden.

För aktuella kursdatum se:  medema.se/kurser



Beställ dygnet runt i vår webbshop:

aktuella priser  •  erbjudanden  •  information

www.medema.se

Medema Physio AB     
Torshamnsgatan 35 
164 40 Kista

Växel: 08-404 12 00
Fax: 08-28 00 15

info@medema.se     
www.medema.se
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