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Ryggskydd Stabil 8041 Ett stabilt ryggskydd tillverkat av NeoTex och 
 försett med fem stabiliserande flexibla plastskenor i ryggen. Skenorna är placerade i en unik 
 formation för att uppnå optimal stabilitet. Det extra stabiliserande elastiska banden ger förbättrad 
stabilitet och kompression över det lumbala området. Kardborrknäppning för enkel och smidig 
applicering • Storlek S – XXL

Armbågsskydd 2625 Armbågsskydd för att motverka översträckning i armbågsled. 
Skyddet som är tillverkat i NeoTex är försett med stabila skenor, spännband på över och underarm samt korslagda 
spännband som förhindrar armbågens översträckning. Skyddet är försett med ett unikt SoftTex material i armvecket som 
ger mycket god användarkomfort. Storlex XS – XXL

Armbågsskydd Handboll 8101 Ett unikt anatomiskt armbågsskydd 
formgivet speciellt för handbollsspelare. Skyddet är tillverkat av  värmande och stötdämpande NeoTex 
med en speciellt skyddande pelott tillverkad av stötdämpande PU-skum. Pelotten är täckt med en 
 slitstark Kevlar™ yta för bästa hållbarhet vid extrema påfrestningar • Storlek XS – XXL

Armbågsskydd 8020 Tillverkad med optimal anatomisk design ger detta 
 armbågsskydd en god kompression samt stabilitet till en skadad armbågsled. Skyddet är tillverkat av 
NeoTex. Kardborrknäppning för enkel och  smidig anpassning och applicering • Storlek XS – XXL

SHOULDERSHOULDER

Oavsett idrott man väljer finns det oftast risk för skador. I vårt sortiment  finner 
du skydd som kan förhindra att skador uppstår. Vi har även skydd som 
 hjälper dig som redan är skadedrabbad. Med rätt typ av stöd kan du 
minska smärtan, må bättre och bli skadefri fortare.

BACKBACK
Ryggskydd 8040 Lätt stabiliserande ryggskydd av NeoTex med  kardborrknäppning 
framtill för enkel och smidig applicering. Skyddet är konstruerat för att ge stabilitet samt ge lokal värme 
över det skadade området • Storlek S – XXL

ELBOWELBOW

no matter what…

WRIST WRIST 
Handledsskydd med skena 8030 Tillverkad i en one-piece design för bästa  anatomiska 
design och passform. Skyddet är fullt anpassningsbart med kardborrband på handryggssidan. Den  medföljande stabiliserande 
skenan är förformad för optimal stabilitet och funktion. Det statiska bandet över handleden bidrar till enkel anpassning och 
justering av stabiliseringsgrad • Storlek S – XL Höger och Vänster

Handledsband Universal 8031 Ett smidigt och enkelt handledsstöd  formgivet 
speciellt för att inte störa greppet i handflatan – för t ex tennis, golf och andra idrotter då greppet är viktigt. 
Det extra  elastiska stabiliserande bandet ger mycket goda möjligheter attjustera och anpassa stabiliteten  
• Storlek Universal 

Axelskydd 8010 Ett anatomiskt axelskydd tillverkat för att ge  stabilitet och  kompression för en skadad 
axel. Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett  material med mycket god  kompression och  stabilitet. Skyddet kan användas 
både på höger samt  vänster axel genom den unika lösningen med  spännbandet • Storlek XS – L

Axelskydd 8011 Anatomiskt axelskydd med justeringsband som medger korrigering 
av rörelse. Skyddet är tillverkat av NeoTex, som ger god kompression och stabilitet. Skyddet kan använ-
das för både höger och vänster axel • Storlex XS – XL



Condro Band 8054 Ett smidigt och effektivt skydd för avlastning av knäskålen och/eller 
 knäskålssenan. Skyddet är tillverkat av så kallad ”Shark Skin” NeoTex för optimal passform och funktion. 
Den  medföljande patellapelotten placeras på patellasenan och skyddet stänges med kardborren • Storlek S – XL

Vadskydd  8070 Ett värmande och kompres-sionsgivande vadskydd tillverkat av NeoTex för behandling av 
underbensproblem – t ex inflammerade  benhinnor – vid aktivitet. Vadskyddet är anatomiskt utformat och kan anpassas 
i längd för individuell anpassning • Storlek XS – XXL

KNEEKNEE

…we´re supporting you

Knäskydd Basic 8050 Anatomiskt knäskydd formgivet för optimalt stöd och  kompression. 
Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. Knäskyddet 
stabiliserar knäleden lätt och förhöjer cirkulationen under användning • Storlek XS – XXL

CALFCALF

Knäskydd U med flexibla skenor
8052 Ett anatomiskt stabiliserande knäskydd tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och 
kompress ionsgivande egenskaper. Två fjäderskenor är placerade på insidan samt utsidan av knäleden för 
att  stabilisera leden  ytterligare. En U-formad patellapelott stödjer och stabiliserar patella under användning. 
Semielastiska kardborrband  möjliggör enkel och smidig applicering och justering • Storlek XS – XXL

Lårskydd 8060 Anatomiskt lårskydd med justeringsmöjlighet av skyddets överkant.
Skyddet är tillverkat av NeoTex, som ger god kompression och stabilitet • Storlek S-XXL

THIGHTHIGH

Knäskydd med öppen patella
8051 Ett anatomiskt knäskydd formgivet för att stabilisera och stödja en skadad knäled. Skyddet 
är tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. 
Det öppna hålet i skyddet avlastar och stabiliserar knäskålen lätt vid generella knäskålsproblem  
• Storlek XS – XXL

Knäskydd med stabiliserande skenor
8053 Ett anatomiskt stabiliserande knäskydd med två  dubbelledade metallskenor 
för bästa  stabilitet. Skenorna ligger placerade i en öppen skenficka och kan enkelt tas 
ut ur bandaget för att justeras. Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett material med goda  
stabiliserande och  kompressionsgivande  egenskaper. Elastiska band ger goda möjligheter att 
anpassa och justera skyddet • Storlek XS – XXL

Handbollsknäskydd 8100 Ett unikt handbollsknäskydd tillverkat av ett 
stabiliserande och stötdämpande NeoTex. Knäskyddet är anatomiskt anpassat för att uppnå  optimal 
komfort med optimal funktion. Den Kevlar™-försedda stötdämpande pelotten är utformad för att 
skydda hela knät under aktiviteten. Med dess unika form uppnås god dämpning vid samtliga 
 fallvinklar mot knäleden. Ett unikt SoftTex-material i knävecket ger mycket god användarkomfort 
• Storlek XS – XXL

Volleyboll knäskydd MR8004 Knäskydd med öppning i knäveck för att ge god 
böjningsförmåga i knävecket. Skyddet är tillverkat i NeoTex med en Kevlar försedd perlott som är designad för 
att underlätta böjning i knäled. Säljes i par. Storlek S – XL

Handbollsknäskydd Barn/Ungdom 8102  
Handbollsknäskydd som ovan finns även i barnstorlekarna 1 – 4
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Värmebyxa 8110 Marinblå/8111 Svart 
En smidig och anatomiskt formgiven   värmebyxa designad speciellt 
för att värma och stödja ljumskar och lår vid  problem. Byxan är 
konstruerad av ett  värmande NeoTex-material för att ge  optimal 
 kompression i  kombination med värme vid exempelvis muskelbrist-
ningar och  generella överbelastningsskador • Storlek XS – XL

Målvaktsbyxa 8112 Målvaktsbyxa med 
samma design som värmebyxa, dock med påsydd perlott på 
höfterna för att skydda mot stötar • Storlek S – XL

Kompressionsbyxa 8115 
Den ultimata byxan att användas för lätt stabilisering av  muskulaturen 
runt höft och lår. Byxan är tillverkat av ett mycket tunt och smidigt 
kompressionsgivande material vilket ger ett bra stöd utan att 
 märkas. Tillverkad av en mycket elastisk och luftig Lycra™ Spandex 
• Storlek S – XL

Fotledsskydd 8071 Ett  enkelt och smidigt 
 fotledsskydd tillverkat av NeoTex för lätt stabilitet och värme. 
Skyddet är utformat för att värma och ge kompression lokalt över 
fotleden. Kardborrknäppning för enkel och smidig  applicering

• Storlek XS – XL
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no matter what
    …we´re supporting youSHORTSSHORTS

ANKLEANKLE

SOLESOLE
SULOR 1200/1210/1220/1230
Ett standardsortiment för god fotkomfort. I sortimentet ingår 
sulor Art.nr MR1200-1203, hälkilar Art.nr MR1210-1213, 
hälsporrekil Art.nr MR1220-1223 och halvsula Art.nr MR1230-
1233. Kontakta kundtjänst för mer information.

Fotledsskydd med 
stabiliseringsband 8072 Fotledsskydd 
baserad på  Art. 8071 men försedd med ett extra  stabiliserande 
”åttaband” över fotleden. Bandet  spännes efter önskad stabilitet 
och stänges med kardborren • Storlek XS – XL

Fotledsskydd 8075
Fotledsskydd med design för aktiviteter på alla nivåer. Tillverkat 

av ett slitstarkt och mjukt kanvasmaterial med mycket låg 
profil för god komfort i skon. Två uttagbara plastskenor ger 
ett gott medialt och lateralt stöd. De stumma stabiliserande 
banden ger möjlihet till ett effektivt hällås för förbättrad late-
ral stabilitet samt ett band som läggs i en åtta för generell 

stabilisering. Hälen är försedd med ett elastiskt band för att 
motverka tryck • Storlek XS – XL, Vä/Hö

Funktionellt Fotledsskydd 8073
Ett stabilt fotledsstöd tillverkat i plast för optimal stabilitet och  funktion. 
Skyddets skenor med fotplatta ger medial/lateral  stabilisering 
utan att påverka dorsal och plantarflexion. Två  elastiska kardborr-
band ger jämn kompression och stabilitet runt fotleden. Fodret är 
tillverkat av PU-skum för maximal komfort. Storlek XS – XL

TAPETAPE
Kinesiotape    Unik tape som  korrigerar  
muskelspänning, lindrar smärta och  förbättrar blod- och 
lymfcirkulation. För effektiv användning av Kinesiotape bör 
kunskaper om tapens funktion,  egenskaper och möjligheter 
finnas. Finns i färgerna Blå (MR6125), Röd (MR6120), 
Svart (MR6155) och Beige (MR6150). 
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8020 Strl XS S M L XL XXL

2625 Strl XS S M L XL XXL

8101 Strl XS S M L XL XXL

Strl i cm 20–23 23–25 25–28 28–31 31–33 33–36

Armbågsskydd • Elbow supports

8030 Strl – S M L XL – 
Strl i cm – 13–16 16–18 18–22 22–26 –

8031 Size   Universal

Handledsskydd • Wrist braces

8040 Strl – S M L XL XXL

8041 Strl – S M L XL XXL

Strl i cm – 70–80 80–90 90–100 100–110 110–120

Ryggskydd • Back supports

8050 Strl XS S M L XL XXL

8051 Strl XS S M L XL XXL

8052 Strl XS S M L XL XXL

8053 Strl XS S M L XL XXL

8054 Strl – S M L XL –

8100 Strl XS S M L XL XXL

8004 Strl – S M L XL XXL

Strl i cm 29–32 32–35 35–38 38–42 42–46 46–50

8102 Strl 1 2 3 4 – –

Strl i cm 23–25 25–27 27–30 30–33 – –

Knäskydd • Knee braces

8070 Strl XS S M L XL XXL
Strl i cm 34–35 35–36 36–37 37–38 38–39 39–40

Vadskydd • Calf support

8110 Strl XS S M L XL –

8111 Strl XS S M L XL –

8112 Strl – S M L XL –

8115 Strl – S M L XL –

Strl i cm 60 70 80 90 100 –

Värmebyxa / Kompressionsbyxa • Shorts

8071 Strl XS S M L XL –

8072 Strl XS S M L XL –

Strl i cm 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 –

8073 Strl – S M L – –

8075 Strl XS S M L XL –

Skostorlek 35–37 37–39 39–40 40–42 42–44 –

Ankelskydd • Ankle supports

8060 Strl – S M L XL XXL

Strl i cm – 48–50 50–52 52–54 54–56 56–60      

Lårskydd • Thigh supports

Sulor Art.nr  1200 1201 1202 1203

Hälkilar Art.nr  1210 1211 1212 1213

Hälsporrekil Art.nr 1220 1221 1222 1223

Halvsula Art.nr  1230 1231 1232 1233

Skostorlek  33–36 37–40 41–44 44–48

Sulor • Soles

8010 Strl XS S M L – –

8011 Strl XS S M L XL –

Strl i cm 24–28 28–32 32–35 35–38 38–41 –

Axelskydd • Shoulder support


