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Böckerna ger dina patienter kunskap och insikt i hur besvär uppstår och hur man  
på egen hand kan förbättra sin hälsa och hållning för rygg, nacke, axlar och knän.
De innehåller övningar som bygger på de principer som gjort McKenzie-metoden till  
en egenbehandlingsmetodik. Patienten är själv delaktig i sin behandling och får då  
de bästa möjligheterna till en effektiv rehabilitering. 
Böckerna ger patienterna bra förutsättningar till en effektiv rehabilitering, de aktiveras 
med övningar, förebyggande träning och förståelse för vikten av hållningskorrigering, 
sittande, stående och med rätt arbetsteknik. Övningarna är enkelt beskrivna med bild 
och text och kan repeteras vid behov om läsaren har ett eget exemplar hemma. 
Böckerna kan även användas av sjukvårdspersonal som en introduktion av MDT.

Återförsäljarrabatt på hela vårt sortiment! 
Er klinik debiteras rabatterade ÅF priser när ni säljer böcker och stöd till patienter.

Bokserie av Robin McKenzie om egenbehandling

Behandla din egen

rygg
robin McKenzie

Böcker om egenbehandling 
av Robin McKenzie

140 sidor
Art nr 0090 – Svensk text
Art nr 0091 – Dansk text
Art nr 0092 – Finsk text
Art nr 0094 – Engelsk text
Art nr 0096 – Fransk text
Art nr 0097 – Spansk text

Behandla din egen axel
Robin McKenzie, Grant Watson och Robert Lindsay
108 sidor

Behandla ditt eget knä
Robin McKenzie, Grant Watson  
och Robert Lindsay

Behandla din egen nacke
Robin McKenzie
88 sidor
Art nr 0100 – Svensk text
Art nr 0101 – Dansk text
Art nr 0102 – Finsk text
Art nr 0103 – Norsk text
Art nr 0104 – Engelsk text
Art nr 0106 – Fransk text
Art nr 0107 – Spansk text

Art nr 0110 – Svensk text
Art nr 0111 – Dansk text
Art nr 0112  – Finsk text

Art nr 0114  – Engelsk text
Art nr 0116  – Fransk textArt nr 0080 – Svensk text

Art nr 0082 – Finsk text

Behandla din egen

axel
robin McKenzie

Behandla din egen

nacKe
robin McKenzie

  

McKenzie metoden

Boken är skriven av den internationellt kände Robin McKenzie OBE, CNZM, 
som tar fram kärnan av McKenzie metoden ® Mekanisk Diagnostik och Terapi 
eller MDT, en metod som utbildat medicinskt yrkesverksamma över hela 
världen. Men Robin McKenzie har skrivit innehållet i ett lättillgängligt format 
som riktar sig direkt till patienter.

” Denna bok hjälpte mig på en gång. Efter � era år med värk i mina knän, är jag 
nu besvärsfri”
” Tack Robin McKenzie – ni utför mirakel! Jag önskar bara att jag läst denna bok 
för � era år sedan”
”Om ni har knäbesvär- behöver ni denna bok. Ni kommer inte ångra Er”

Denna upplaga är en översättning av den andra och uppdaterade 
Engelska upplagan av knäboken. Den ingår i en serie med 
fyra egenbehandlingsböcker där de två första, Behandla din 
egen rygg och Behandla din egen nacke blivit översatta till 18 
språk som sålts i mer än 6 miljoner exemplar över hela världen. 
Ett � ertal internationella studier har bekräftat att McKenzie-
metoden ger patienter möjlighet att själva ta kontroll över 
deras besvär med hållningskorrigering, och undvika kirurgi 

eller återkommande och kostsamma behandlingar på 
kliniker.  Behandla ditt eget knä belägger Robin 

McKenzies beslutsamhet att alltid sätta patienten 
först och fokusera på egenbehandlingen

Denna upplaga är en översättning av den andra och uppdaterade 
Engelska upplagan av knäboken. Den ingår i en serie med 
fyra egenbehandlingsböcker där de två första, Behandla din 
egen rygg och Behandla din egen nacke blivit översatta till 18 
språk som sålts i mer än 6 miljoner exemplar över hela världen. 
Ett � ertal internationella studier har bekräftat att McKenzie-
metoden ger patienter möjlighet att själva ta kontroll över 
deras besvär med hållningskorrigering, och undvika kirurgi 

eller återkommande och kostsamma behandlingar på 
kliniker.  Behandla ditt eget knä belägger Robin 

McKenzies beslutsamhet att alltid sätta patienten 
först och fokusera på egenbehandlingen
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Andra böcker av samma författare:

Nyhet

100 sidor

Ny på svenska



Bokserie av Robin McKenzie om egenbehandling

The Lumbar Spine  
Mechanical Diagnosis  
& Therapy 
728 sidor. Volym 1+2 levereras ihop.
  Denna andra upplaga av 

The Lumbar Spine är noggrant 
uppdaterad och avsevärt utökad.

  Säljs tillsammans i två volymer.
  Uppdaterad genomgång av diskens 

patologi och nya biomekaniska 
uppgifter.

  Uppdaterade och utvidgade 
beskrivningar av derangement, 
dysfunktion och posturala 
syndromet.

  Kliniskt resonemang och 
genomgång av relaterad litteratur.

  Hela kompendiet av studier som 
har publicerats sedan 1982 gällande 
den lumbala disken och MDT.

Art nr 0121  soft cover – Engelsk text
Art nr 0122 hard cover – Engelsk text

The Cervical and Thoracic Spine  
Mechanical Diagnosis & Therapy
566 sidor. Volym 1+2 levereras ihop.
  Denna andra upplaga av The Cervical 

& Thoracic Spine – Mechanical Diagnosis 
and Therapy är noggrannt uppdaterad och 
avsevärt utökad.

  Säljs tillsammans i två volymer.
  Evidensbaserad och kliniskt relevant text, 

som på djupet gör en genomgång av littera - 
turen som finns angående mekaniska syndrom  
och nack- och bröstkorgssmärta i allmänhet.

  Användbara definitioner och åtskilliga 
tabeller förser dig med kliniska tecken och 
symtom för att känna igen eller misstänka 
mekaniska syndrom eller andra diagnoser 
relaterade till förekomsten av nacksmärta, 
huvudvärk, allvarlig patologi i ryggraden, 
whiplash och annat. Boken förser dig också  
i detalj med vad du behöver för att 
utvärdera och använda ändamålsenliga 
specifika rörelser och manuella tekniker.

Art nr 0131 soft cover – Engelsk text

The Human Extremities   
Mechanical Diagnosis & Therapy 
320 sidor. 
  Visar på naturalförloppet hos mekaniska 

besvär för att tillhanda hålla kliniker 
tekniker för att framgångsrikt behandla 
extremiteternas muskuloskeletala åkommor 
med mekaniska metoder. 

  Kliniker som har denna kraftfulla information 
kan bättre hjälpa patienterna att bli mer 
involverade i deras egen rehabilitering

  Ett nytt koncept blir presenterat på ett 
rättframt sätt och illustreras här av mer än 
107 fotografier, illustrationer och diagram.

Art nr 0140 soft cover – Engelsk text

MDT facklitteratur
av Robin McKenzie och Stephen May 

Engelsk text  
assessment forms
Art nr 0164   Lumbar Spine
Art nr 0174   Cervical Spine
Art nr 0184   Thoracic Spine
Art nr 0194   Extremities

Art nr 0160 
Lumbal, vita

Art nr 0170 
Cervikal, rosa

Art nr 0180 
Thorakal, blå

Art nr 0190 
Extremiteter, gula

Undersökningsformulär  
för Mekanisk Diagnostik
Statusblad i block om 50 st per block 
med tryck på fram- och baksida. 
Blocken har en hård bottenskiva  
som göra att man kan skriva även  
i stående ställning. 
De olika formulären har olika färg  
för att undvika ihopblandning. 
Svensk text se artikelnummer ovan.

Against the Tide,  
Back pain treatment – 
the breakthrough

av Robin McKenzie med Ron 
Bybee som medförfattare

A day with McKenzie  
– DVD

Robin McKenzie visar hur MDT används 
i praktisk behandling. 

Art nr 0200 – Engelska

Boken ger en komplett bild av Robin McKenzies 
banbrytande arbete med ryggbehandling. Robin berättar 
själv om både motgångar och framgångar och ger 
dessutom roande historier som sträcker sig ända från 
barndomen. Boken är både underhållande och informativ 
vilket ger läsaren möjlighet till eftertanke i många frågor.  
Förordet är skrivet av Vert Mooney, MD som är en av de 
mest respekterade forskarna för ryggbehandling i USA.
184 sidor
Art nr 0146 – Engelsk text



The Original McKenzie Lumbarroll
Medelmjuk rulle med stor volym som  
ger ett kraftigt stöd i ländryggen.  
Fungerar därför bra även i soffor  
och fåtöljer med mjuk stoppning. 
Längd: 280 mm  
Diameter: 130 mm

Art nr 0010
Art nr 0011 med spännband

Ländryggsstödet Mini
Platt dyna med relativt hård stoppning.  
Lämplig för permanent bruk på till exempel  
kontors- och kökstolar. Med spännband  
att fästa runt stolens ryggdyna.
Längd: 360 mm  
Höjd: 145 mm 
Tjocklek: 50 mm

Art nr 0022 
med spännband

Ländryggsstödet
Platt dyna med relativt hård stoppning.  
Lämplig för permanent bruk på till  
exempel kontors- och kökstolar. Med  
spännband att fästa runt stolens ryggdyna.
Längd: 400 mm 
Höjd: 145 mm  
Tjocklek: 50 mm

Art nr 0021 
med spännband

Svankstödet
Ett mjukt platt stöd som ger ett  
lätt stöd i svanken. Lämplig på  
kontorsstolar och ej skålade  
bilsäten. Med spännband att  
fästa runt stolsryggen.
Längd: 370 mm  
Höjd: 200 mm  
Tjocklek: 55 mm

Art nr 0026 
med spännband

D-Rullen
Är något mjukare än Ländryggsrullen. Har en rak 
baksida som gör att den ligger stadigare på plats.  
Har inget blixtlås och  
kan därför användas  
i ömtåliga soffor  
och fåtöljer.
Längd: 305 mm 
Höjd: 140 mm
Tjocklek: 100 mm

Art nr 0030
Art nr 0031 med spännband

Rek. Brukarlängd  
165–179 cm

Coccyxdyna
Den U-formade dynan avlastar trycket på svanskotan i sittande.  
Används vid problem med smärta eller inflammation  
i coccyx, svanskotan.

Art nr 0063
Bredd: 430 mm
Längd: 360 mm 
Höjd: 60 mm
Rek. Brukarvikt  
under 60 kg

Art nr 0065
Bredd: 430 mm
Längd: 360 mm 
Höjd: 100 mm
Rek. Brukarvikt  
över 60 kg

Rek. Brukarlängd  
under 164 cm Nackrullen

Mjuk rulle som stoppas in mellan  
kudden och örngottet.  

Ger ett bekvämt stöd  
för nacken.

Längd: 510 mm
Diameter: 90 mm

Art nr 0060

Rek. Brukarlängd  
över 175 cm

Rek. Brukarlängd  
över 180 cm

Rek. Brukarlängd  
under 174 cm

AirBack
Uppblåsbart ländryggsstöd som gör det 
möjligt att få individuellt anpassad storlek  
och därigenom lämplig grad  
av hållningskorrigering.
Längd: 380 mm
Höjd: 120 mm  

Tjocklek:  
valfri 30–70 mm

Art nr 0045

Minirullen
Medelmjuk liten och portabel rulle.  
Lämplig att använda på buss och tåg.
Längd: 310 mm  
Diameter: 100 mm

Art nr 0040
Art nr 0041  
med spännband

Nattrullen
Fästes runt midjan med spännband för att stödja ryggen 

i rygg- och sidliggande. Reducerar belastning  
som orsakas av dålig liggställning.

Art nr 0050
Längd: 910 mm

Diameter: 100 mm

Art nr 0052
Längd: 1050 mm

Diameter: 100 mm

Stöd för nacke & ländrygg
The Original McKenzie 



RyggSTöD föR BiLSäTEN

För ökad komfort och förbättrad 
hållning vid bilkörning

Designad ryggdyna  
för bekväm bilkörning

Comfortex ChestRest 

Stoppningen är 
hårdare just där 
dynan är som tjockast 
för att ge ett optimalt 
stöd i svanken. 

Individuell anpassning med reducerbar tjocklek.
Om svankstödet upplevs som för kraftigt är det 
möjligt att öppna tygöverdraget och ta bort en  
10 mm tjock skiva av stoppningen.

Nyhet

comfortex car rest är utformad för att ge ett bekvämt och avlastande 
stöd vid bilkörning. Dynans form är främst anpassad för bilar med 
skålade säten, sk sportstolar, men den passar lika bra i bilar med 
vanliga säten. CarRest är främst anpassad för personer över medellängd 
eller då ett kraftigt stöd behövs i svanken.
CarRest är utvecklad av Scanergo i samarbete med ett svenskt design 
& produktutvecklingsföretag. Det ger CarRest ett utförande som passar 
i moderna och även i exklusiva bilar.
Den är tillverkad med ett överdrag av ett svart vattenavstötande 
bomullstyg som därmed tål regnvåta ytterkläder. Fästbandet är av samma 
typ som bilbälten för att passa in i bilen interiör. Det löper genom en 
ficka som sitter i framkant på dynan vilket fixerar den mot ryggdynan.
Sett från sidan är dynans form är asymmetrisk. Detta ger en möjlighet 
att få den kraftigaste delen justerad 3 cm i höjdled genom att vända 
på dynan 180 grader. Därmed ges en justerbarhet för individuell 
anpassning, beroende på vad som känns mest bekvämt för 
användaren. 

Ett vanligt problem som personer under medellängd upplever i fordonssäten, är att 
huvudet får ett felaktigt stöd då det trycks framåt i en belastande vinkel för nacken. 
Problemet är att de flesta fordonssäten har ett nackstöd som är anpassad för personer 
över medellängd, ca 180cm. Är man kortare hamnar bakhuvudets utbuktning mot bilens 
nackstöd som ofta har en utbuktning som inte går att justera. Det gör att huvudet trycks 
framåt och nacken får en ogynnsam vinkel, s.k Gamnacke, som är skadlig på sikt. 

comfortex bilkudden ger en bättre hållning genom förbättrat stöd 
för ländryggen i bilsäten.
Den har ett extra långt fästband, anpassat för bilsäten, som löper 
genom en ficka i framkant på BilKudden. Det gör att den fixeras på 
plats mot ryggdynan.
BilKudden har ett format som anpassat för att passa i skålade 
bilsäten men den fungerar lika bra i vanliga bilsäten med platt 
ryggdyna.
BilKudden ska placeras med den tjockaste delen i höjd med 
svanken, men i valfri riktning enligt bilderna beroende på vad som 
mest bekvämt för användaren.

ChestRest är en 
mjuk distansplatta 
som hängs över 
bilens ryggsstöd 
vilket gör att 
bröstryggen 
kommer framåt ett 
par centimeter och 
därmed hamnar 
huvudet i rätt 
position mot 
bilstolens nackstöd. 

Den bör kombineras med 
ett passande svankstöd: 
Exempelvis CarRest, 
BilKudden eller McKenzie 
Ländryggsstödet Mini 
eller Svankstödet 
beroende på personens 
längd och bilsätets 
utformning.

Art nr 4040

Nackrullen
Mjuk rulle som stoppas in mellan  

kudden och örngottet.  
Ger ett bekvämt stöd  

för nacken.
Längd: 510 mm

Diameter: 90 mm

Art nr 0060

Rek. Brukarlängd under 180 cm

Rek. Brukarlängd  
över 180 cm

Finns i svart eller 
kamouflage-
färgat överdrag.

Art nr: 4010 Art nr: 4020Art nr: 4025



föRHöjNiNgSDyNoR 
underlättar uppresning från låga 
sittmöbler

Förhöjningsdynor gör att det går det 
lättare att resa sig upp från sittande 
till stående ur låga stolar, soffor och 
fåtöljer. De rekommenderas 
exempelvis vid höftledsbesvär eller 
försvagad muskulatur. En 
förhöjningsdyna ger även en planare 
och fastare sittyta vilket känns mer 
komfortabelt och lättare att sitta på.

LäNDRyggSSTöD 
ELLER KiLDyNA  
– när ska man välja vilken?

Att sitta med ett 
stöd i svanken 
alternativt sitta på 
en kilformad dyna 
ger båda ett 
sittande med 
bibehållen svank. 
Skillnaden mellan 
dessa två 
hjälpmedel är att 
Ländryggsstöd ger en passiv hållningskorrigering för 
ländryggen, alltså att ländryggen pressas framåt utan att 
ryggens muskler aktiveras. Man sitter då mer avslappnat vilket 
kan vara att föredra vid redan uppkommen ryggvärk.

Sittande på en Kildyna gör att ryggens muskulatur 
aktiveras genom en statisk muskelansträngning som ger 
bibehållen svank på samma sätt som vid stående 
ställning. En Kildyna kan därför vara att föredra för att 
förebygga ryggbesvär för en 
frisk rygg då man 
bibehåller svanken i 
sittande ställning 
på samma sätt 
som i 
stående 
ställning 
där ryggens 
muskler är 
aktiverade.

EkoRoll kan användas som svankrulle i 
exempelvis soffor och fåtöljer. 
Tillverkad av naturliga material med 
överdrag av lintyg och stoppning av 
fårull. Finns i två diametrar beroende 
på användarens längd. 

EkoRoll 

Art nr 4030
diam 120 mm,  
längd 310 mm

EkoRoll Mini 

Art nr 4032
diam 100 mm,  
längd 310 mm   

Rek. Brukarlängd  
över 175 cm 

Rek. Brukarlängd  
under 174 cm

EkoRoll

SVANKRULLAR  
utan syntetiska material 



KiLDyNoR   
ger aktiv hållning i sittande ställning

Kildynans bakkant är högre vilket ger en större vinkel i höftleden jämfört 
med sittande på ett plant underlag.  Det gör att muskulaturen kring 
ryggraden aktiveras för att ryggen ska behålla sin naturliga S-form på samma 
sätt som i stående ställning. Därmed får man ett sittande med bibehållen 
svank i ländryggen vilket gör att ryggbesvär kan förebyggas. Sittande under 
långa perioder underlättas med en mer bekväm och korrekt hållning.

Kildynor med överdrag i mörkt Manchestertyg
Halvmjuk innerdyna. 75 kg densitet.
Rek. Brukarvikt under 70 kg

 A      B      C
Art nr: 3060 33 x 33 x 6 cm
Art nr: 3160 40 x 37 x 6 cm
Art nr: 3180 40 x 37 x 8 cm
Art nr: 3200 40 x 37 x 10 cm

fast innerdyna. 100 kg densitet.
Rek. Brukarvikt över 70 kg
  A      B      C
Art nr: 3706 33 x 33 x 6 cm 
Art nr: 3708 33 x 33 x 8 cm
Art nr: 3806 39 x 39 x 6 cm
Art nr: 3808 39 x 39 x 8 cm
Art nr: 3810 39 x 39 x 10 cm
Art nr: 3906 39 x 42 x 6 cm
Art nr: 3908 39 x 42 x 8 cm
Art nr: 3910 39 x 42 x 10 cm
Art nr: 3916 45 x 42 x 6 cm
Art nr: 3918 45 x 42 x 8 cm
Art nr: 3920 45 x 42 x 10 cm

förhöjningdynor med överdrag i mörkt Manchestertyg
Halvmjuk innerdyna. 35 kg densitet.
Rek. Brukarvikt under 70 kg

 A      B      C
Art nr: 2050 40 x 40 x 5 cm
Art nr: 2075 40 x 40 x 7,5 cm
Art nr: 2100 40 x 40 x 10 cm

Hårdare innerdyna. 50 kg densitet
Rek. Brukarvikt över 70 kg
 A      B      C
Art nr: 2405 39 x 39 x 5 cm
Art nr: 2407 39 x 39 x 7,5 cm
Art nr: 2410 39 x 39 x 10 cm
Art nr: 2412 39 x 39 x 12,5 cm
Art nr: 2415 39 x 39 x 15 cm
Art nr: 2507 49 x 45 x 7,5 cm
Art nr: 2510 49 x 45 x 10 cm
Art nr: 2512 49 x 45 x 12,5 cm
Art nr: 2515 49 x 45 x 15 cm

oM CoMfoRTEx
Comfortex är vårt eget registrerade varumärke 
med hjälpmedel som vi utvecklat själva. 

i serien ingår: Kilformade sittdynor, 
Förhöjningsdynor, Ryggstöd för Bilsäten, 
Ergonomiska huvudkuddar och madrasser  
och ekologiska ryggrullar. 

Produkterna är avsedda för att ge dels en 
komforthöjande sitt-eller liggställning och en 
ergonomisk korrekt hållning för användaren  
i syfte att minska risken för belastningsskador. 
Många av dessa hjälpmedel är utformade för 
att ge möjlighet till variation av ställningen 
i möjligaste mån för användaren. Det går att 
justera exempelvis höjd på huvudkudden, tjocklek 
på ryggstödet eller få en madrass med två olika 
liggytor. Där det är möjligt har vi försökt att bygga 
in en anpassningsbarhet till individens behov när 
man väljer något hjälpmedel i Comfortex serien.



NightRest finns i 3 varianter med olika 
hårdhet på de olika sektionerna:

NightRest  Hård
med fast stoppning

 Rek. Brukarvikt över 85 kg
200 x 90 x 12,5 cm   art nr 6001

NightRest Medium 
med mellanstoppning

Rek. Brukarvikt mellan 55–85 kg
200 x 90 x 12,5 cm   art nr 6006

NightRest Mjuk 
med mjuk stoppning

Rek. Brukarvikt under 55 kg
200 x 90 x 12,5 cm   art nr 6007

Mjuk bäddmadrass 
för en extra mjuk liggyta närmast 

kroppen
200 x 90 x 5 cm   art nr 6009

Vi är alla olika tunga och
belastar därför madrassen

i olika utsträckning

Så här är madrasserna i Comfortex NightRest-serien utformade
Bilderna här intill visare hur madrasserna är konstruerade med de olika sektionerna. 
Mittsektionens mjukare parti gör att höften kan sjunka ner djupare i stoppningen. Detta 
ger en liggställning i ryggliggande med bibehållen svank, alltså samma kurvatur 
på ryggraden som vi normalt har i stående ställning.  Vid sidoliggande sjunker 
bäckenbenet lägre ner i stoppningen än resten av kroppen vilket gör att 
ryggen får en rak linje, sett framifrån/bakifrån, som ger minskad risk 
för belastningsskador. Om man ligger på mage uppfattar men 
inte de olika sektioner, med undantag för de som har extra 
kraftigt bukmått. För dessa är det också en fördel att en 
eventuell putmage kan sjunka ner i mittsektionen. 

Två olika ytor – ger två madrasser i en
Den ena sidan är slät och där ligger man 
direkt mot de olika sektionerna. Denna 
sida uppfattas som mjukare och man känner 
de olika hårdheterna tydligare. Motsatt sida har 
en yta med profilerad Polyter, som har 1 000-tals små 

äggformade toppar,  
cirka 2 x 2 cm. Denna sida känns något fastare och de olika 

sektionerna känns inte lika tydligt, men de märks fortfarande för kroppen. 
Med dessa två ytor har vi fått två madrasser i en. Man har alltså dubbelt så stor möjlighet 
att hitta en perfekt sovställning genom att prova sig fram.  Väljer man den släta ytan, kan man 
efter en tids användning och när tycker att madrassens stoppning har mjuknat, vända på den och 
då känns madrassen som ny igen. Man ökar då livslängden på madrassen högst väsentligt.                                                               
Varför har ingen tänkt på detta förut? 

Separat och justerbart svankstöd
Som ett tillbehör medföljer ett löstagbart svankstöd som är lika lång som 
madrassen är bred då den ska läggas parallellt med bredden på madrassen. 
Den placeras i ett läge vid ländryggen, på den sida av madrassen man väljer att 
ligga på. Madrassen har ett överdrag med blixtlås som man enkelt öppnar upp 
och sen placerar svankstödet på det ställe som passar bäst för användaren. 

Normalt ska ett svankstöd vara placerat vid Ländryggens kotor L4–L5, vilket för 

SEKTioNSByggDA MADRASSER

stoppningen har en 
inbyggd mjuk nackrulle 
längs ena långsidan.



comfortex neckrest 2.0 är utformad för att ge ett optimalt stöd för huvudet i 
både sid-och ryggliggande. Den är uppgraderad jämfört med den tidigare varianten med ett nytt inre 
överdrag i CoolMax Fresh FX Polyestertyg som ger NeckRest 2.0 helt ny känsla.
Uppbyggd i olika sektioner. NeckRest 2.0 har en stoppning med mjukare mittsektion än 
sidosektionerna. Detta ger ett stöd där huvudet sjunker ner djupare i kudden  
i ryggliggande. Vid sidliggande position får huvudet ett högre stöd eftersom stoppningen är något 
hårdare utåt sidorna.
Individuell anpassning av höjd. Det är viktigt att få exakt rätt höjd på sin huvud kudde för att få 
optimalt stöd. NeckRest 2.0 kan enkelt justeras i 6 olika nivåer  
med en centimeters skillnad. Höjden justeras med av 3 illäggsskivor som medföljer som standard.

SEKTioNSByggD 
HUVUDKUDDE

ryggliggande placeras huvudet oftast i mitten av kudden. Nacken behöver 
då ett lägre stöd än i sidliggande. Därför har NeckRest en mittsektion med 
mjukare stoppning. Det gör att huvudet sjunker ned något mer jämfört med 
liggande på sidosektionerna.

En vanlig kudde har ofta mest stoppning i mitten där det inte behövs. Med 
en för hög kudde belastas nacken i en framåtböjd ställning vilket på sikt är 
skadligt för muskulatur, leder och diskar.

sidliggande kräver ett högre stöd eftersom avståndet mellan nacken och 
underlaget blir större på grund av axelpartiet. NeckRest har därför 
hårdare stoppning i sidosektionerna, då huvudet ofta hamnar utåt kanten 
av kudden i sidliggande.

En vanlig kudde har normalt mindre stoppning utåt sidorna där 
det egentligen behövs som mest.

Art nr: 5006

den oinvigde är ungefär strax ovanför skärphöjd. Man provar sig fram till det läge där det känns bäst. Därför är den 
inte fastmonterad och för att den ska kunna placeras på båda sidorna. Man ska också kunna ta bort den för att få 

variation i liggunderlaget när man så önskar.

Ett svankstöd ger en förbättrad hållning med bibehållen svank vilken leder till att ryggraden har rätt 
kurvatur och diskarna mellan kotorna är i rätt position. När det känns bra i ryggen när man vaknar,  

är det rätt.

CoolMax överdrag
Innerdynan har ett överdrag av CoolMax-tyg som ofta används i sportkläder som behöver andas. Detta tyg kommer 
från en tysk leverantör och har en helsyntetisk fiber med silverjoner som gör att madrassen håller sig fräsch längre 
och ger en luftigare känsla. Dock är det tänkt att man har ett lakan på madrassen precis som vanligt.

Vi är alla olika tunga och belastar därför madrassen i olika utsträckning.

NightRest finns därför i 3 varianter med olika hårdhet på de olika sektionerna. (Se till vänster)

CoolMax fresh fx
Varje del av stoppningen har ett 

överdrag av CoolMax Fresh FX. 
Det är ett mjukt material i 
Polyester som andas och 

släpper igenom fukt vilket ger 
en sval och torr känsla. 

CoolMax ger en antibakteriell 
effekt som gör att innerkudden 

för NeckRest inte behöver 
tvättas så ofta. 

Det medföljer ett formsytt 
överdrag i 100% bomull som 

kan maskintvättas. Även vanliga 
stora standard-örngott passar. 

Fast stoppning
760 mm

Fast stoppning
760 mm

Mjuk sektion
470 mmHalvmåneformade svankstöd

tjocklek 4 cm - art nr 6010
tjocklek 6 cm - art nr 6012



Belastningsskador är vår tids folksjukdom, som drabbar oss i alla åldrar, unga och gamla, både i arbetet 
och på fritiden. Det tar sig ofta uttryck som värk i nacke och axlar och beror ofta på att vi står, går, sitter och 
ligger i en felaktig ställning. Problemen kan också vara resultatet av en s.k. pisksnärtskada (whiplash), som 
uppkommer i samband med trafikolycka vid påkörning bakifrån. Risken för belastningsskador är också stor, 
om du har en statisk arbetsställning, monotona arbetsmoment eller utför ensidiga rörelser t.ex. datorarbete, 
som kan ge musarmsbesvär. Alla, som utövar motionsidrott vet hur lätt det är att få skador på grund av 
överbelastning. Här spelar utrustningen en avgörande roll. Lika viktigt, som det är för en löpare att använda bra 
skor, lika viktigt är det att använda rätt kudde under nattvilan. Vi tillbringar ju omkring 1/3 av våra liv i sängen. 
Kuddens utformning är av avgöran de betydelse för att du skall vakna utvilad och pigg För att hålla nacken och 
halskotpelaren i rätt sov och viloposition, har Royal Rest två olika stora, balanserat fjädrande och ortopediskt 
utformade stödkärnor i ett fastare material. För att ge avlastning och maximal komfort är de ovala kärnorna 
omslutna av ett mjukt och luftigt material, som följer huvudets och nackens form.

Kombinerar mjukt och fast 
material i en anatomisk 
utformning.

NäSTAN VARANNAN SVENSK LiDER 
AV oNT i NACKE oCH AxLAR!
Med Royal Rest unika 
nackkudde får Du rätt vila 
och avslappning.

Royal Rest ® Vinnande egenskaper:

Nyhet

Rätt viloläge utan 
besvärande tryck.

Anatomisk anpassning 
Royal Rest har ar en låg 
och en hög sida med 
anatomisk utformning 
för att passa alla 
skuldror.

optimal luftcirkulation 
Det skurna materialet har 

öppen porstruktur ger 
upphov till optimal 

luftcirkulation vilket 
minskar transpiration och 

därmed gör att kudden 
alltid känns fräsch, sval och 

skön.

Högsta komfort 
Kombinationen av ett 
mjukt, freonfritt och 
allergi-testat material, 
mellan kärnor av fastare 
material, ger simultant 
både stöd och avlastning.

fjädrande stödkärnor De 
anatomiskt utformade 

stödkärnorna i ett fastare 
material ger rätt viloläge med 
perfekt stöd för nacken utan 

besvärande tryck.

Vi är stolta över att Royal Rest kuddarna i stort endast 
säljs av professionella manuella terapeuter i mer än elva 
länder. Royal rest sortimentet utgör ett naturligt verktyg 
för vårdpersonal i att hjälpa patienter till högre livskvalitet 
och rätt hållning efter det att patienten lämnar praktiken. 
Terapeuter använder också kudden som en stödkudde 
samtidigt som patienterna behandlas för att stabilisera 
patienten på ett bekvämt sätt under behandlingen.
Förstagångsanvändare ergonomiska av kuddar kan initialt 
uppleva en stramande känsla i nack- och skulderparti 
då kroppen ännu inte är van vid att erhålla det stöd 
som många av oss behöver. Det rekommenderas därför 
att återförsäljaren ger konsumenterna 2-14 nätter för 
att vänja sig vid detta stöd och för att kunna uppnå den 
goda, hälsosamma och avslappnande vilan som kroppen 
behöver. Därför är en framgångsrik metod för att förmedla 
Royal Rest-kuddar till patienter är att låta patienter ta 
med sig en provkudde hem mellan behandlingar.



Alla Royal Rest kuddmodeller tillverkas utefter samma princip och 
unika utformning vilket gör valet av material (klassiskt högelastiskt 
/ komfortskum respektive trögelastiskt-/ viscoelastiskt skum) 
en fråga om smak och preferenser. RoyalRest Original-kuddar är 
tillverkade av traditionellt högelastiskt komfortskum. Klassiskt 
skum kommer att återfå den ursprungliga formen omedelbart när 
ett tryck avlägsnas och stöttar med ett jämnt mottryck över tiden.

Royal Rest Memory består av ett avancerat viskoelastiskt material, ”memory 
foam” eller ”tempurmaterial”. Detta trögelastiska skum reagerar på värme 
och tryck och ställer automatiskt in sig efter din egen kropp, vilket ger en 
känsla av tyngdlöshet och komfortkänsla. Materialet formar sig alltså efter 
dina egen kroppskontur och upplevs behaglig.

En hög och en låg sida 
för att passa alla.

Tillverkad utan freon - 
Allergitestad. Enligt Öko-Tex 
Standard 100.

Optimal luftcirkulation genom 
öppen porstruktur.

Vetenskapligt dokumenterad. 
CE-registrerad.

Royal Rest Original / Original King Size

Royal Rest Memory / Memory King Size

Royal Rest original 

Art nr 5000
50 x 40 x 15/13 cm   

Royal Rest Memory
Art nr 5002
50 x 35 x 14/11 cm   

Royal Rest Original King Size 
Art nr 5001
65 x 40 x 15/13 cm   

Royal Rest Memory 
King Size 
Art nr  5003
50 x 35 x 14/11 cm   

King Size-modeller är ett 30% bredare alternativ  vilket underlättar  sidorörelse under natten

Royal Rest är originalet i ett nytänkande, där 
vi kombinerar mjuka och fasta material i unik 

ortopedisk utformning. Idén är att Du skall uppnå 
bästa vila med ett fast stöd för nacken utan 

besvärande tryck och en mjuk avlastning för spända 
nackmuskler. En kudde utan kärna blir antingen för 

mjuk (inget stöd) eller för hård (ingen avlastning). Det 
är därför, som vi byggt in de ortopediskt utformade 

stödkärnorna i Royal Rest. Lika genialiskt som enkelt!

En EnKEl MEn 
gEnial idé

Royal Rest Junior ingår i serien 
av unika viskoelastiska (också 
kallat trögelastiska)  ergonomiska 
(eller anatomiska) kuddar och har 
mindre dimension än Royal Rest 
Memory för att passa vuxna med 
lägre skuldror och nackpartier, 
unga vuxna samt barn från 7 års 
ålder.

Royal Rest Junior
Royal Rest junior
Art nr 5004
42 x 32 x 8/10 cm  



gul – Mycket lätt 
motstånd som lämpar 
sig för träning av äldre 
och barn med kraftigt 
nedsatt styrka 

Röd – Lätt 
motstånd för 
personer med 
lätt nedsatt 
styrka 

grön – Normalt 
motstånd vid träning 
av personer med 
medelgod 
muskelstyrka 

Blå – Högre 
motstånd som 
används vid mer 
utmanande träning 

Svart – Maximalt 
motstånd som 
används av 
vältränade idrottare

ALLSIDIG TRÄNING FÖR ALLA

UniBand finns i följande fem färger och motstånd. 
Samtliga nivåer säljs i rullar med längd på 5,5m och 50m

Nyhet

UNiBAND
Banden säljs i rullar om 5,5 meter eller 50 meter. Banden är utvecklade och tillverkade i Storbritannien.
Banden är 100 % Latex-, puder-, och luktfria samt en yta som är halkfri och är därför alltid behagliga att träna med.
Uniband har utvecklats för att ge ett mer linjärt motstånd jämfört med andra liknande band vilket är en viktig fördel vid många 
typer av rehabträning.
Man kan få mångsidig träning som är enkel och effektiv att utföra. Och för användaren finns det alltid möjlighet att ha med 
banden på resor då de varken tar mycket lite plats och vikt. Bandens höga elasticitet upp till över 200 % ger en träning som 
fungerar för bland annat:

Töjbara träningsband i fem olika nivåer av motstånd för 
att ge en optimalt och individuellt anpassad träning. 

   Rehabiliteringsträning
   Funktionell träning

   Töjning och stretchning
   Styrketräning

Art nr Konsumentförpackningar 2m x 10cm / Säljs i 10-pack
1072408 UNIBAND Träningsband Gul 10cm x 2m
1072508 UNIBAND Träningsband Röd 10cm x 2m
1072608 UNIBAND Träningsband Grön 10cm x 2m
1072708 UNIBAND Träningsband Blå 10cm x 2m
1072808 UNIBAND Träningsband Svart 10cm x 2m

Art nr Små rullar med 5,5 m
1072406 UNIBAND Träningsband Gul 10cm x 5,5m
1072506 UNIBAND Träningsband Röd 10cm x 5,5m
1072606 UNIBAND Träningsband Grön 10cm x 5,5m
1072706 UNIBAND Träningsband Blå 10cm x 5,5m
1072806 UNIBAND Träningsband Svart 10cm x 5,5m
Art nr Stora rullar med 50 m

1072403 UNIBAND Träningsband Gul 10cm x 50 m
1072503 UNIBAND Träningsband Röd 10cm x 50 m
1072603 UNIBAND Träningsband Grön 10cm x 50 m
1072703 UNIBAND Träningsband Blå 10cm x 50 m
1072803 UNIBAND Träningsband Svart 10cm x 50 m



Uniband’s unique polymer compound and 
precision engineering provide 
constant resistance levels 
for more clinically sound  
Progressive Resistance  
Exercise (PRE) Therapy.

Uniband® - Product Information 

Uniband® Bands are manufactured in an FDA registered facility based in the UK. They have been developed to achieve a more 
clinically sound approach to Progressive Resistance Exercises with Bands.

COLOUR RESISTANCE LEVEL ROLL LENGTH

● VERY LOW RESISTANCE 5.5m

● LOW RESISTANCE 5.5m

● MODERATE RESISTANCE 5.5m

● HEAVY RESISTANCE 5.5m

● VERY HEAVY RESISTANCE 5.5m

● VERY LOW RESISTANCE 25m

● LOW RESISTANCE 25m

● MODERATE RESISTANCE 25m

● HEAVY RESISTANCE 25m

● VERY HEAVY RESISTANCE 25m

● VERY LOW RESISTANCE 50m

● LOW RESISTANCE 50m

● MODERATE RESISTANCE 50m

● HEAVY RESISTANCE 50m

● VERY HEAVY RESISTANCE 50m

● VERY LOW RESISTANCE 100m

● LOW RESISTANCE 100m

● MODERATE RESISTANCE 100m

● HEAVY RESISTANCE 100m

● VERY HEAVY RESISTANCE 100m

A universal approach to exercise

Uniband® Bands
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Uniband® - Accessories 
Uniband® Bands have an improved non slip surface finish.  
This means they are compatible for use with a wide range  
of accessories. 
Uniband® accessories include; door anchors, ankle cuffs, 
handles, foot loops and swivel hooks.

Uniband® - Superior Clinical Performance 

Uniband® is manufactured from a 100% latex free material 
that has superior ‘linear stretch’. Tests have demonstrated 
that some leading latex bands provide inconsistent or 

flawed resistance levels that mat compromise clinical 
implementation of Progressive Resistance Exercises.

Manufactured in an ISO 9001:2008 and FDA registered facility in the UK.

uniband.com

100m BOX

50m BOX

5.5m VISICAN

25m BOX

UniBand tillverkas i England av en 100% latexfri 
Termoplastisk Elastomer som ger en linjär och jämn 
töjningsförmåga under lång tid. Det jämna motståndet ger 
en positiv effekt vid både rehabiliteringsträning och 
uthållighets-/styrketräning.

Samtliga UniBand har en halkfri yta som gör att man med fördel kan komplettera  
banden med ett antal tillbehör  Det finns därför tre olika typer av tillbehör som underlättar 
vissa övningar och ger en mer effektiv träning.

UNiBAND -TiLLBEHöR 

Handtag 
för träning ex armar  
och axlar/par fotmanschett 
art nr   1073100 HWB art nr   1073101 DAB art nr   1073102 CAB

Ankare 
för fastsättning i dörrar

Nyhet

PoSiTioNERiNgSKUDDE
är ett stöd som ger en bekväm 
       och avlastande position  
            för benen i liggande  
                      ställning.

Den ger avlastning för muskler och leder där 
knäna separeras och ges stöd.
KneeRest ger ett mjuk stöd och tryckavlastning som förhindrar att ben 
och knän trycker mot varandra. Då benen hålls isär och får stöd får man 
en bekväm avlastning för muskler och leder och har lättare att sova. 

Överdraget är tillverkat av CoolMax 
syntetfiber som ger en mjuk och behaglig yta 
vid kontakt direkt mot huden. CoolMax har en 
fiber med silverjoner för en självrenande 
effekt som gör att den känns fräsch och luftig. 
Materialet används ofta bland sportkläder 
och liknande.   Om KneeRest är tänkt att 
användas av olika personer rekommenderar 
vi att den kompletteras med ett avtagbart 
hygienöverdrag i bomull som kan 
maskintvättas.

KneeRest har en form med två parallella rullar som ger en lägre 
mittsektion där benen och knäna enkelt kan placeras både om man 
ligger med raka ben eller böjda. Benen ligger bekvämt och stabilt i den 
lägre mittsektionen.  KneeRest kan även användas för personer med 
ofrivilliga muskelsammandragningar.

Comfortex KneeRest
Format:  65 x 24 x 10 cm
Material:  Kallskum Polyeter HR25075
Överdrag:  CoolMax Vit Polyester

KneeRest Art nr 4060
KneeRest  Art nr 4065 
Hygienöverdrag i Bomull



fitness träningsboll

antiburst Standardbollar
Art nr 8055  Anti-Burst
Diameter 55 cm
Rek. Brukarlängd under 170 cm
Art nr 8065  Anti-Burst
Diameter 65 cm
Rek. Brukarlängd mellan 171–186 cm
Art nr 8075  Anti-Burst
Diameter 75 cm
Rek. Brukarlängd över 187 cm

Luftpump  
för fitness bollar
Art nr 8099
En effektiv dubbelverkande 
luftpump som gör att ni fyller en 
träningsboll på ett par minuter. 

Original Pezzi – italienska kvalitetsbollar 
antiburst och long-life
Art nr 8153  Anti-Burst Long-Life
Diameter 53 cm
Rek. Brukarlängd under 170 cm
Art nr 8165  Anti-Burst Long-Life
Diameter 65 cm
Rek. Brukarlängd mellan 171–186 cm
Art nr 8175  Anti-Burst Long-Life
Diameter 75 cm
Rek. Brukarlängd över 187 cm

OBS! Färgerna på bollarna kan variera.

Fitness training ball ger effektiv och rolig träning för balans och 
koordination samtidigt som man stärker många muskelgrupper. 
Träningen behöver aldrig bli enformig eftersom det finns väldigt många 
övningar att variera sig med. Bollarna är lätta att använda och övningarna 
kan utföras både individuellt och i grupp.
Bollarna är testade för att klara höga belastningar. De har ett så 
kallat Anti Burst System som gör att de inte kan explodera. Testet är 
utfört vid ett högt tryck (300 kg). Det betyder stor trygghet för dig som 
behandlare och även för dina patienter.
Fitness training ball är perfekta att använda som träningsredskap på 
mottagningen. De är även lämpliga för patienter att själva använda 
hemma för egenträning.

fiTNESS 
TRäNiNgSBoLLAR



NeckRest omega

NECKREST oMEgA 

art nr 5020 Längd: 
450 mm  
Bredd: 230 mm  
Tjocklek: max 120 mm

fix-BELT TRäNiNgSBAND
Fix-Belt Träningsband används på patienter som behöver 
mobiliseras/stabiliseras vid övningar med Manuell Terapi. 
Spännet öppnas enkelt med en hand. 

Art nr 0085   
Fix-Belt  
justerbar omkrets max 250 cm 

Art nr 0087   
Fix-Belt  
justerbar omkrets max 350 cm

NeckRest Om
ega

NeckRest omega är utformad för att kunna ge ett ordentligt stöd 
för huvudet vid vila. Den kan användas både vid rehabilitering 
av nackvärk eller för att förebygga att besvär uppstår.  Den har 
extra stora sidosektioner för att ge ett bättre stöd för huvudet 
i sidoläge jämfört med liknande uppblåsbara nackstöd. Detta 
ger ökad avlastning för nackens muskler. Då man har möjlighet 
att få ett kraftigt stöd passar den alla typer av nackar, även 
personer med lång hals. Och för användare med kort hals är det 
enkelt att justera ner trycket för att få ett individuellt anpassad 
stöd för huvudet.  Känns den för kraftig släpper man ut luft 
tills man får det stöd man önskar. Det viktiga är att få exakt 
den tjocklek som passar användaren vilket man provar sig fram 
till. Den möjligheten finns med NeckRest Omega. Sektionen 
bakom nacken är även gjord för att vara så tunn som möjligt 
för att inte ge huvudet ett onödigt tryck framåt när man sitter i 
exempelvis en buss, tåg eller flygplansstol. Detta har varit våra 
utgångspunkter när vi utvecklat Comfortex NeckRest Omega.  
Den ser kanske inte ut som andra uppblåsbara nackstöd, men 
den fungerar mycket bättre. 

Ett uppblåsbart stöd för huvudet  
för avlastning av nackens muskler och leder

Rapidly Reversible Low Back Pain 
An evidence-based pathway  
to widespread recoveries and saving 252 
sidor. Behandling av ländrygg – forskning 
och kostnader. En sammanfattning av for-
skning som avslöjar både kliniska och eko-
nomiska lösningar genom att införa pa-
tientbaserade behandlingar hellre än 
”one-size-fits-all” rekommendationer.  Art 
nr 0145  soft cover –  Engelsk text
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Vad är en bakre  
diskrubbning i ländryggen  
(Posteriort derangement) 
Skriven av Leg sjukgymnast  
Anders Agetorp 24 sidor. Ett häfte 
med information till patienter som 
fått denna diagnos av sin behan-
dlande terapeut. Häftet beskriver 
med en förenklad förklaringsmod-
ell hur ryggen och diskarna funger-
ar, vad som hänt med diskarna vid 
ett Posteriort derangement och hur 
man själv  
utför sin rehabilitering.  Art nr 0148

Ett enkelt sätt att träna hemma eller på resan. används för 
övningar som ökar rörlighet och styrka i axelpartiet. 

ShoulderEx kan användas både för rehabilitering och för träning. 
Eftersom dragblocket är obromsat kan man utföra övningarna med 
låg muskelansträngning, vilket är en fördel vid träning med lätt 
värk i muskler eller leder.  Man har även möjlighet att hålla emot 
växelvis med vänster respektive höger arm för att få både aktiv 
och passiv träning. Detta ger då även förbättrad koordination och 
blodcirkulation. Förslag på övningar medföljer men det är enkelt 
att själv komma på egna rörelser som ger en behaglig träning för 
muskler som normalt är svåra att aktivera. En Fysioterapeut eller 
Läkare kan därför ge individuellt anpassade träningsprogram för 
varje patient. ShoulderEx är enkel att montera och använda samt 
perfekt att ta med på resor. En fästögla sätts fast i en dörr dom 
sedan stängs och sen är det bara att sätta igång att träna så ofta 
som möjligt.

övningar för axlar  
och övre delen av ryggen 

SHoULDEREx

Art nr 5100



Ergonomiska 
hjälpmedel och 
träningsredskap

fördelar att sälja ergonomiska 
hjälpmedel till patienter.

Många Vårdcentraler, fysioterapeuter/Sjukgymnaster, Kliniker för rygg- och 
nackbehandling erbjuder hela eller delar ur vårt sortiment. Dessa ergonomiska 
hjälpmedel är tänkta att säljas på olika Fysiokliniker direkt till patienter som har 
behov av hållningskorrigering i sin rehabilitering. För patienten är det en stor 
fördel om de får tillgång till rätt hjälpmedel direkt vid besöket på kliniken. Med 
rätt hjälpmedel kan de starta sin rehabilitering samma dag, och behöver inte vänta 
på postgången som ofta tar mer än en vecka om de beställer från oss eller något 
annat postorderföretag. Patienterna har oftast störst behov av rätt hållning i början 
av rehabiliteringsfasen och kan därigenom uppnå snabbare resultat med kortare 
sjukskrivningsperiod.

Som återförsäljare kan er klinik sälja vårt sortiment av ergonomiska hjälpmedel 
och egenbehandlingsböcker till patienter. Återförsäljarpriserna ni debiteras från 
Scanergo är betydligt lägre än konsumentpriserna så ni har dessutom möjlighet 

att sälja produkterna med ett påslag som ni själv bestämmer. Vilket pris ni 
debiterar bestämmer ni själva.

Det är enkelt att beställa från oss, att få 
leverans och sedan betala i efterskott 

mot faktura. Det är även smidigt 
om ni behöver returnera eller 

byta en vara.  Och vi har vår 
unika Återköpsgaranti ifall 

ni eventuellt inte lyckas 
sälja en viss typ av vara. 

Kontakta oss så 
berättar vi mer.

om Scanergo
Scanergo AB utvecklar, tillverkar och 
distribuerar ergonomiska hjälpmedel 
för hållningskorrigering i sittande och 
liggande ställning. Våra hjälpmedel 
används för att behandla redan 
uppkomna besvär men också för att 
förebygga att besvären uppkommer eller 
återkommer. Rätt hållning i sittande och 
liggande ställning är en förutsättning för 
att undvika besvär i rygg och nacke och 
det är syftet med våra hjälpmedel. 
Vi har ett eget utvecklings- och 
tillverkningsbolag, Scanergo OÜ, i Tallinn 
i Estland. 
Beställer ni från oss skickas er order 
direkt därifrån till Er utan mellanled. 
Företaget startade 1991 under namnet 
B E Tindemark HB som ombildades till 
Scanergo AB 1999 och vi har haft egen 
produktion sedan 2002.
Sortimentet är tänkt att säljas hos 
Återförsäljare som hjälpmedelsbutiker, 
Ryggkliniker , Vårdcentraler, 
Företagshälsovård och andra  
vårdinrättningar.  Kontakta oss så hjälper 
vi er med val av rätt hjälpmedel.

Solkraftsvägen 33
135 70 Stockholm
Tel: 08–770 25 00
Fax: 08–770 25 70
info@scanergo.se

www.scanergo.se

Scanergo ab
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