IDRETTSSKADER
Idrettskoffert • Isposer • Støtte
• Sportstape

IDRETTS
KOFFERT

1

Sportskoffert

Sportskofferten er rikelig utstyrt med det du trenger for å
forebygge og behandle skader du kan få i idrettssammenheng.
Koffertene inneholder utstyr for å behandle f.eks. strekk og
vridningsskader, samt sår, kutt og blødninger.
Begge koffertene leveres med veggoppheng.

1

MediSport - for idrettsanlegg og lag
Produktinformasjon:
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm
Farge: Oransje
Best.nr: 21049 MediSport, komplett

2

Waterproof First Aid

Posen er sydd i et vanntett materiale med tapede sømmer og
rulletopp med spenne, som gjør at den tåler fukt og vann.
Førstehjelpsposen passer godt på tur i kajakken, i båten og i
tursekken. Består av eget innholdsnett med plaster,
bandasjer, støttebandasje, sportstape, redningsfolie mm.
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Produktinformasjon:
H: (30) 23 cm, B: 14 cm
Farge: Rød
Best.nr: 22537
Waterproof First Aid

IDRETTSSKADER

First Aid Race

En liten og hendig førstehjelpsveske i lommeversjon med
utstyr for å dekke skadene som kan oppstå på f.eks.
sykkelturen. Vesken er designet spesielt for å passe i
rygglommen på sykkeltrøyen.
Inneholder plaster, forbinding, sårservietter og
engangshansker for rask og hygienisk sårbehandling, og sikkerhetsnåler for å holde tøyet sammen.

3

Produktinformasjon:
H: 8,5 cm, B: 14,5 cm, D: 3,5 cm
Farge: Oransje
Vekt: 60 gram
Best.nr: 22577 First Aid Race, oransje

Active First Aid Explore

3

Førstehjelpsposen for den aktive. Posen er sydd i et vannavisende
materiale med tapede sømmer og rulletopp med spenne som gjør
at den tåler fukt og vann godt. Explore egner seg fint i tursekken til
lands, fjells og til vanns i båten eller kajakken. Inneholder turrelaterte
førstehjelpsprodukter som plaster, bandasjer, trekanttørkle,
gnagsårplaster, sportstape m.m.

4

Produktinformasjon:
H: 18 cm, B: 15 cm, D: 6 cm
Farge: Rød
Best.nr: 22578 Active First Aid Explore

4
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IDRETTS
VESKER

Sportsbag

Vesken er produsert i slitesterkt materiale og har to
nettinglommer med glidelås som gjør vesken oversiktlig og
ryddig. Den er fylt opp med sportsrelatert innhold som
sportstape og ispose m.m. Vesken kan også kjøpes tom slik at
vesken kan fylles med innhold etter behov.

5
6

5

Produktinformasjon:
H: 22 cm, B: 30 cm, D: 9 cm
Farge: Rød
Best.nr: 22505 Sportsbag, komplett
Best.nr: 22504 Soft bag, uten innhold
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Röwo sportsgel

Sportsgel med japansk peppermynteolje lindrer muskelømhet og
trøtte bein. Lindrer kløe ved insektbitt. Påsmøres og gnis inn i huden.
Virker kjølende, forfriskende og pleiende.
7

Best.nr: 4149982 Røwo sportsgel, 200 ml

7

Röwo Massasjelotion

Masasjelotion som reduserer friksjon under massasje, samtidigsom
den beskytter huden til både pasient og terapeut.
Den er enkel å vaske bort. Dermatologisk/allergologically testet.
8

Best.nr: 4149985 Røwo Massasjelotion, 1000 ml

8
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STØTTE

Medicare Albustøtte (MD519)

Enkel albustøtte som gir god støtte og varme i
albuleddet. Kan brukes ved tennisalbue og betennelse
i albueleddet.

9

Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: Passer både høyre og venstre arm, one size
Farge: Sort
Best.nr : 4720 Medicare Albustøtte (MD519)

9

Medicare Håndleddstøtte (MD515)

10

Håndleddstøtte med skinne som gir god støtte til svake og
skadede håndledd. Ideell for carpal tunnell syndrom. Lindrer
smerter og forebygger ny skade. Justerbare stropper gir god
passform og kompressjon rundt håndleddet.
Produktinformasjon:
Materiale: Neopren med skinne
Størrelse: Passer både høyre og venstre hånd, one size
Farge: Sort
Best.nr: 4442 Medicare Håndleddstøtte (MD515)

10

Medicare Håndleddstøtte (MD514)

11

Støtte med unik passform til håndleddet. Justerbar stropp gir
god passform og komfort
Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: Passer både høyre og venstre hånd, one size
Farge: Blå/med sort stropp
Best.nr: 4717 Medicare Håndleddstøtte (MD514)
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Medicare Ryggstøtte (MD518)

Enkel ryggstøtte i neopren med innsydde stålfjærer for
støtte, varme og avlastning av ryggen. Brukes ved
løfting, kaldt arbeide og uvante bevegelser. Bredt
elastisk belte for enkel justering og komfort.

12

Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: One size
Farge: Sort
Best.nr: 4477 Medicare Ryggstøtte (MD518)

12

Medicare Ankelstøtte (MD510)
13

13

Ankelstøtte som gir varme og støtte til svake og ømme ankler. Kan
strammes opp både lateralt og medialt.
Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: Passer både høyre og venstre fot, one size
Farge: Sort
Best.nr: 4441 Medicare Ankelstøtte (MD510)

Medicare Knestøtte (MD511)

14

14

Knestøtte som gir varme og beskyttelse av kne ved belastning, ved
fare for vridning eller om man ønsker ekstra varme rundt kneleddet.
Kan brukes ved meniskskade og lignende.
Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: Passer både høyre og venstre kne, one size
Farge: Sort
Best.nr: 4440 Medicare Knestøtte (MD511)
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Sportstape

En god sportstape skal være til støtte for de ledd og leddbånd som
har tapt noe av sin funksjon. Forebyggende taping reduserer risikoen
for leddbåndskader. Sportstapen limer godt og er enkel å tilpasse
og rive i ønsket lengde. Steg for steg tapeguide følger med sportstape
Vitality.

16

Produktinformasjon:
Bredde: 3,8 cm
15
16
17
18

Best.nr: 183511 Vitality sportstape, Lengde 7,5 m, med zinkoksydlim, hvit
Best.nr: 183518 Vitality sportstape, Lengde 7,5 m, med zinkoksydlim, beige
Best.nr: 183509 Sportstape 2 pk. Lengde 7,5 m, med hotmelt-lim
Best.nr: 4560 ScanSport sportstape Lengde 10 m, med zinkoksydlim.
Klubbpakning med 30 rl.
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Tapeguide
(Steg for steg)
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ElastoQuick Sport

Elastisk selvheftende bandasje uten lim. Brukes til
lett støttebandasje og til fixering av kompresser og
andre bandasjer. ElastoQuick Sport former seg lett
etter kroppen og hefter i seg selv og kan enkelt rives i
ønsket lengde. Hefter ikke til hud og hår.

19

Farge: Grønn og hvit
Best.nr: 46001 ElastoQuick Sport grønn,7,5 cm x 4,5 m (str)

20

Best.nr: 46002 ElastoQuick Sport hvit, 3 cm x 4,5 m (str)

19

19
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Ispose

21
22

Nedkjøling lindrer og reduserer hevelse etter skade.
Aktiver isposen ved å presse den kraftig sammen.
Legg aldri kuldepakningen direkte på huden, da det kan
medføre forfrysninger.
Best.nr: 173050 Ispose, small
Best.nr: 173060 Ispose, large

21

22

Hot & Cold Therapy Pack

Fryses ned eller varmes opp etter behov.
Kald: Nedkjøler bløtdelsskader så omfanget av skaden blir
redusert. Motvirker hevelse og bloduttredning.
Virker smertedempende.
Varm: Øker blodgjennomstrømningen, løsner
muskelspenninger, virker smertedempende.
23

23

Best.nr: 860126 Hot & Cold Therapy Pack
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Bandasjeringsguide
(Steg for steg)
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K-Relieve Tape

K-relieve er en elastisk bomullstape som gir huden et løft og
hjelper med å øke lymfe- og blodsirkulasjon, og som bidrar til en
raskere restitusjon og legningsprosess.
Tapen gir avlastning og støtte, og siden den er elastisk gir den
brukeren god bevegelighet. K-Relieve tapen kan ha en smertelindrende effekt ved at trykket på nerveender og
smertereseptorer lettes.
24
25
26

25

Best.nr: 183525 K-Relieve tape, sort
Best.nr: 183526 K-Relieve tape, rosa
Best.nr: 183527 K-Relieve tape, lysblå
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Tapeguide (Steg for steg)
NAKKE
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Tapeguide (Steg for steg)
KNE
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