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Hvordan bruke denne katalogen?
En ting er å lese om produktene våre. En annen ting er å se
hvor fantastiske produktene er med egne øyne! Det sies at et
bilde forteller mer enn tusen ord, derfor har vi valgt å
inkludere filmer av våre produkter i denne katalogen!
Du kan enkelt se videoene vi har lagt til ved å bruke en
”QR-leser”. Denne får du ved å laste ned en QR leser-app til
din smarttelefon. Etter du har installert denne kan du scanne
QR-koder direkte fra denne katalogen. Du vil deretter
automatisk få opp videoen vi har lagt inn. Om to QR koder
står tett inntil hverandre, så holder du bare noe over den du
ikke ønsker å gå inn på.
Prøv nå, så får du se hvor fantastisk produktene våre fungerer
i bruk!
Om du ikke har en QR-leser, kan du også skrive inn adressen
manuelt. Husk å skille mellom store og små bokstaver.

Besøk Cypromed sine sider:
http://bit.ly/2nLWZEW
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WalkAide – Et steg fremover for behandling av dropp-fot
WalkAide er et avansert medisinteknisk hjelpemiddel som kan gi dramatisk
forbedring av gangen til personer med dropp-fot. WalkAide kan være den riktige
løsningen for deg hvis din dropp-fot skyldes hjerneslag, ryggmargsskade,
traumatisk hjerneskade, Cerebral Parese eller Multippel Sklerose. Den smarte
teknologien gjør at man ikke trenger noen helsensor, og nye
justeringsmuligheter sørger for at hver enhet tilpasses optimalt til hver enkelt
bruker.
WalkAide er godkjent av NAV som ortopedisk hjelpemiddel.

Fordeler

ü Forbedret – og raskere gange
ü Økt koordinasjon og balanse
ü Mindre engergibruk under gange
ü Redusert spastisitet
ü Økt muskelvolum og evne til å selv kontrollere løft av foten
ü Økt hjerneaktivitet i det området som styrer den aktuelle muskulaturen
ü Forbedret muskelkontroll i leggen, økt bevegelighet i ankelleddet, og bedre hjertehelse da
du er mer aktiv

ü Egner seg også for barn
ü Lang batterilevetid. Ingen lading. Lett å bytte batteri (AA-Batteri)
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Hvordan fungerer WalkAide?
WalkAide kan beskrives som en ”nevro-protese” – en innretning som erstatter
og forbedrer en funksjon som er tapt på grunn av et svekket eller skadet
nervesystem. WalkAide benytter FES – Funksjonell Elektrisk Stimulering.
Skånsomme, elektriske nerveimpulser benyttes for å aktivere peroneusnerven
slik at foten løfter seg. Nye studier viser at FES også kan fremme positive
endringer i hjernefunksjonen, kalt nevroplastisitet, noe som
kan resultere i forbedring i gangen også uten WalkAide over tid.
Studiene viser også at ganghastigheten til pasienter som brukte WalkAide
over en 12-mnd. periode økte med 47%. Dette skjedde samtidig som målt
anstrengelsesnivå sank betraktelig.
WalkAide bruker en patentert sensorteknologi for å analysere benets
bevegelser. Enheten har en innebygget tilt-sensor og et aksellerometer som
registrerer benets posisjon, og gir ut fra dette riktig timing på stimuli til
muskulaturen som løfter foten din.
Løftet skjer på riktig tidspunkt for hvert steg du tar, uavhengig av tempo og
variasjoner i terrenget. Den fungerer også i trapper. Mange får med dette
tilbake normal gangfunksjon og kan igjen delta i aktiviteter de tidligere ikke
kunne være med på.
WalkAide er overraskende liten og drives av ett enkelt AA-batteri. Enheten
festes direkte mot huden ved hjelp av en mansjett rundt leggen, like under
kneet. Hudvennlige elektroder sørger for optimal komfort. WalkAide er
enkel å betjene med én hånd, og kan brukes diskret under klær.
Det er ikke nødvendig med spesialsko eller skinne.
Du kan gå med alle typer skotøy, til og med barbent.

Se video om WalkAide i bruk:
http://bit.ly/2oqqAH6

Hvordan går jeg frem for å se om WalkAide kan hjelpe meg?
En lege kan foreskrive WalkAide til deg.
For å finne ut om WalkAide kan hjelpe deg med din dropp-fot, må du kontakte en
autorisert ortopediingeniør hos et ortopedisk verksted nær deg. Kontakt din
nærmeste ortopediingeniør for time og utprøving av WalkAide.
WalkAide er godkjent som ortopedisk hjelpemiddel gjennom NAV. Det må søkes
gjennom spesialistlege (som regel ortoped eller nevrolog).
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SaeboGlove
Den nye gripehansken fra Saebo er siste nytt innen hjelpemidler for
hånd. Gripehansken hjelper brukere som lider av neurologiske og
ortopediske skader med å ta i bruk hånden i funksjonelle aktiviteter,
både hjemme og i treningssituasjon. Lav vekt og et funksjonelt
design er to av mange innovative egenskaper ved den nye
gripehansken.
Strikkesystemet hjelper fingre og tommel ut i ekstensjon (strekk) i
etterkant av fleksjonsgrep. Dette gjør at brukeren kan anvende den
affiserte hånden funksjonelt i daglige gjøremål. Brukeren vil bli mer
selvhjulpen, og over tid ha mulighet til å gjenvinne bedre motorisk
kontroll.
SaeboGlove hjelper brukere å få sin håndfunksjon tilbake.
SaeboGlove er godkjent både som teknisk og ortopedisk hjelpemiddel.

Fordeler
ü Spiralformet håndleddstøtte som fikserer håndleddet i en
funksjonell posisjon

ü Strikker over IP-leddene (interphalangeal-leddene) i fingre og
tommel, som hjelper ut i ekstensjon/strekk etter fleksjonsgrep

ü Enkeltstrikker kan legges til eller fjernes for å tilpasse den enkelte
brukers behov i forhold til hvor stor strekkehjelp som behøves

ü Silikondekkede fingertupper gir økt friksjon og bedre grep
ü Hansken er lagd i Lycra-materiale som gjør den veldig elastisk og smidig i bruk
ü Åpen håndflate som gir god ventilasjon og gjør at den er enklere å ta på
ü Lett og komfortabel, smidig design
ü Fås i flere størrelser og tilpasninger

Se video av SaeboGlove i bruk:
http://bit.ly/2ntYk1A
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SaeboMas Mini
SaeboMAS mini er en dynamisk armstøtte som aktivt hjelper deg
å bruke armen i daglige aktiviteter. Den festes i bordplaten.
Armen legges i en støtte som avlaster vekten av armen. Det
geniale er den imponerende frie bevegelsen du får, og hvor mye
enklere det er å kontrollere armen. Den egner seg spesielt godt
for slagpasienter som sliter med å bevege armen dit de vil pga
lammelser i muskulatur rundt skulder og albue.
SaeboMAS mini passer perfekt til kjøkkenbordet eller
arbeidspulten, og gjør daglige funksjonelle aktiviteter mulig.
Kombinert med SaeboGlove kan du både bevege armen dit
du ønsker, samt gripe og slippe gjenstander. En veldig nyttig
kombinasjon for å bedre funksjonen i en lam arm.
SaeboMas Mini kan med fordel brukes med mange av våre
andre hjelpemidler, for eksempel SaeboGlove, SaeboFlex og
SaeboStim micro.
Aktiviteter som å spise og drikke er en av mange aktiviteter som kan bli mulig å utføre ved bruk av
SaeboMAS mini. Pasienter med nedsatt styrke og bevegelighet, kan igjen utføre aktiviteter som ellers ville ha
vært vanskelig eller umulig uten hjelp fra familiemedlemmer eller helsepersonell.
Både nevrologiske- og ortopediske skader kan gi nedsatt styrke i arm og skulder. SaeboMas mini kan hjelpe
deg med å få tilbake tapt funksjon.
SaeboMas Mini er godkjent som teknisk hjelpemiddel.

Fordeler
ü Kan festes i bordplaten. Den affiserte hånden får en aktiv rolle
ü Fungerer over et stort område med bevegelse i alle plan og hjelper deg i daglige aktiviteter. Det
som er helt nytt er at den også tillater pronasjon og supinasjon

ü Enkel å ta med seg og bruke, både hjemme og på reise
ü Du bruker din egen muskelkraft, SaeboMas Mini tilfører den styrke du mangler. Målbar
belastningsskala som gjør det mulig å spore fremgang ved gradvis å gå ned på hvor mye
avlastning du får. I tillegg er det du som styrer armen dit du vil

ü Økt motorisk kontroll, styrke og ROM i skulder og albue
ü Fås også i en større versjon med enda sterkere løftekraft og understell på hjul (SaeboMas)

Se video av SaeboMas Mini:
http://bit.ly/2oF6TIf
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SaeboStim Micro
SaeboStim Micro tilfører Sensoriske Elektrisk Stimulering (SES)
til arm og hånd ved hjelp av et elektrisk ledende materiale og
elektriske pulser. Dette har en rekke fordeler, og mange
brukere opplever å få tilbake funksjon og/eller at de får
reduserte problemer med affisert hånd.
Det unike Electro - mesh materialet føles mykt og behagelig,
selv under aktivitet. Plaggene består av et bånd til albuen og
en hanske. Materialet er meget ledende da det er laget av
sølvbehandlede nylonfibre blandet med Dacron®. En unik designet stimulator kontrollerer den elektriske
stimuleringen ut til den affekterte armen. I bruk skal det være helt smertefritt, de aller fleste opplever kun en
liten kribling i hånden. Med bruk over tid, i kombinasjon med aktivitet, vil mange oppleve tilbakeført
funksjonalitet og reduserte problemer med arm og hånd.
Nedsatt funksjon etter en nevrologisk skade som slag, kan gi både sensoriske og motoriske utfall. Begrenset
bruk av hånd og/eller arm fører ofte til ytterligere nedsatt sensorisk kommunikasjon til hjerne (berøring,
førlighet, leddsans). Forskning viser at sensorisk elektrisk stimulering (SES) kan være en effektiv
behandlingsstrategi for å forbedre sensorisk og motorisk funksjon. Mange av de som lider av nedsatt
funksjon, muskelsvakhet og spastisitet, kan dra nytte av den elektriske stimuleringen som SaeboStim Micro
tilfører.
Vi har programmer med mulighet for å låne produktet for utprøving, ta kontakt med oss for å vite mer! Se
også video under for å selv se en av suksessene produktet har hatt.
SaeboStim Micro må kjøpes privat, da det per i dag dessverre ikke dekkes som hjelpemiddel. Vi har leieavtale
på SaeboStim Micro, slik at du til en lav kostnad kan få prøvd produktet før du eventuellt velger å kjøpe det.
Kontakt oss for mer informasjon.

Fordeler
ü

Smertefritt!

ü

Øker sensorisk kommunikasjon mellom hjerne og affektert hånd/arm.

ü

Kan- og bør brukes i forbindelse med annen aktivitet.

ü

Kan bidra til reduserte plager og tilbakeført funksjonalitet.

ü

Mulighet for å låne før eventuelt kjøp.

Se video av hvordan SaeboStim
Micro kan hjelpe!
http://bit.ly/2oFkwXT
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SaeboStep
SaeboStep er en veldig lett og unik støtte for dropp-fot som
enkelt kan festes i de aller fleste sko. SaeboStep er så liten at den
kan brukes under bukser.
SaeboStep gir komfortabel støtte og hjelp under gange.
SaeboStep er designet ved hjelp av BOA cord som enkelt sørger
for at man får et justerbart og godt løft av foten. Ved å vri på
justeringsmekanismen kan man lett stramme tråden slik at man
får nødvendig løft og unngår subbing. Man kan også enkelt og
raskt frigjøre støtten ved å trekke Boa-hjulet ut. At draget fra
ankelmansjetten kommer fra tre punkter gjør også at
trykkproblemene, som ofte oppstår foran på ankelen, elimineres.
Den oppleves også som veldig stabil sammenlignet med andre
dictusløsninger pga to festepunkter i skoen og tre i mansjetten.
SaeboStep dekkes som ortopedisk hjelpemiddel.

Fordeler
ü

Kan brukes med alle de skoene du allerede har!

ü

Man kan når som helst frigjøre skoen og ta på seg et
annet par, praktisk når man f.eks skal bytte fra utesko
til innesko

ü

Lett å bruke, enkel å stille inn

ü

Behagelig i bruk

ü

Eliminerer trykkproblemer foran på ankelen

ü

Gir en stabil og god fotavvikling

ü

Krokene er små og nette, de kommer i både svart (mer diskret) og metall. De kan skrues fast i
skoen slik at de ikke faller ut

ü

Passer for deg som ikke trenger WalkAide, eller for deg som trenger en avveksling til WalkAide.

Se video av SaeboStep:
http://bit.ly/2oFjkDS
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Bioservo SEM Glove™
Bioservo SEM Glove™ er neste generasjon aktivt
gripehjelpemiddel. Den kan brukes av personer som
har svakt grep, nedsatt håndfunksjon eller som
trenger et mer ergonomisk og utholdende grep.
SEM Glove™ er en unik kombinasjon mellom
medisinsk teknologi og robotteknologi. Teknologien
betegnes ofte for "Soft-Extra-Muscle" (SEM), en
behagelig myk og elastisk robot-muskel som tilfører
brukeren ekstra gripekraft i hånden og grepet.
Produktet brukes som en helt vanlig hanske, og en kontrollenhet plasseres i beltet. Hansken registrerer helt
selvstendig når brukeren prøver å gripe rundt et objekt eller prøver å utføre en oppgave, og tilfører ekstra
kraft for å muliggjøre grepet. Hansken hjelper brukeren å få forbedret gripekraft, som gjør det mulig å utføre
oppgaver som ellers kunne ha vært vanskelig eller tungt å utføre.
SEM Glove™ kan bidra til å minske behovet for hjelp utenfra, gi økt selvstendighet, samt tilføre sikkerhet og
delaktighet i brukerens daglige liv. For mange vil forbedret håndfunksjon gi økt mulighet og lyst til å delta i
fysisk aktivitet. Bruk av SEM Glove™ kan føre til økt gjenvinning av håndfunksjon over tid, da hånden som
ellers ville vært inaktiv nå heller blir satt i bruk. Bruk av SEM Glove™ kan også redusere risikoen for fallskader
da brukeren får et aktivt grep i en hånd som hellers ville vært inaktiv.
I tillegg til å være et hjelpemiddel for ulike pasientgrupper, er BioServo SEM Glove™ så effektiv i bruk at det
også er anvendt i høyteknologisk industri hos Airbus og NASA! Der gir den økt gripestyrke og utholdenhet til
ellers funksjonsfriske brukere i et arbeidsmiljø hvor det kreves et forbedret grep og forbedret ergonomi.
I Sverige har SEM Glove™ over lengre tid vært et velkjent arbeidshjelpemiddel som også dekkes av det
offentlige. Dette har resultert i at mange har kunnet returnere til yrker som ellers hadde vært vanskelig å
fortsette i på grunn av et redusert- eller svakt grep. Elektrikere, snekkere, malere, rørleggere og
industriarbeidere er typiske yrker hvor et godt grep gjennom hele dagen vil være ekstra viktig. I tillegg til å
være et effektivt- og godt hjelpemiddel på arbeidsplassen, vil brukeren også kunne anvende produktet i de
daglige aktiviteter når han kommer hjem fra arbeidet.
Kort fortalt vil SEM Glove™ kunne gi et forbedret grep gjennom økt styrke og utholdenhet, både på
arbeidsplassen og i de daglige aktiviteter.

Se video av SEM Glove™ i bruk:
http://bit.ly/2oYDsTY
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Fordeler med SEM Glove™
ü Redusert behov for hjelp fra andre
ü Økt selvstendighet
ü Økt sikkerhet i hverdagen
ü Tilfører brukeren ekstra styrke og utholdenhet i grepet
ü Behagelig å bruke i et lett, kompakt og elegant design
ü Muliggjør oppgaver som ellers ville vært umulige
ü Enkel i bruk, man trenger ingen opplæring. Produktet er
intuitivt i bruk.

ü Finnes både for venstre og høyre hånd, i flere størrelser
ü Kraften kan enkelt stilles inn og man kan ha flere program å
skifte mellom.

ü Lang batterilevetid
ü Slitesterkt produkt som kan brukes både i arbeid og i dagliglivet
ü Kan også brukes for å sikre ergonomisk utholdende grep for ellers funksjonsfriske mennesker

Se video av SEM Glove™ i bruk:
http://bit.ly/2oYDsTY
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Besøk Bioservo sine
hjemmesider:
http://www.bioservo.se/

11

www.cypromed.no • Vikaveien 17, 2312 Ottestad • Telefon 62 57 44 33 • service@cypromed.no

SaeboFlex og SaeboReach
SaeboFlex kan brukes for å trene opp evnen til å gripe og slippe, eller
til å hjelpe deg med å utføre oppgaver i hverdagen som krever et
grovmotorisk grep. Gjennom et fjærsystem plassert på oversiden av
hånden, sørger Saebo Flex for å sette håndledd og fingere på strekk
og på den måten gjør hånden klar for å gripe. Brukeren må gripe ved
å bruke egen gripekraft. Fjærsystemet hjelper så til med åpne hånden
igjen for å slippe gjenstanden.
Saebos behandlingsprinsipper er basert på det nyeste innen
forskning på nevrorehabilitering. Resultatene viser at hjernen har
evnen til å ”re-programere” seg etter ulike typer skader gjennom
mengdetrening og oppgaveorienterte øvelser. Ved bruk av SaeboFlex
får du muligheten til å trene på oppgaveorienterte øvelser
umiddelbart etter at skaden har inntruffet. Vi ser positive resultater
hos brukere som starter opptil 20 år etter at skaden oppsto, men det
er en fordel å komme i gang så raskt som mulig med grip- og
slippaktiviteter.
SaeboReach og SaeboReach er per i dag klassifisert som et behandlingshjelpemiddel.

Fordeler med SaeboFlex og SaeboReach

ü Muliggjør funksjonelle grip- og slipp aktiviteter
ü Opprettholder- og kan øke funksjonen av affisert hånd
ü Bruker kan utføre repetitive oppgaver, og trening kan føre til at man kan gå over til enklere
hjelpemidler som SaeboGlove over tid.

ü Bruker kan raskt komme i gang med aktiviteter i hjemmet kort tid etter slag
SaeboReach er et rehabiliteringshjelpemiddel som hjelper deg
som har problemer med å rette ut albuen, og har lite eller ingen
håndfunksjon til å gripe og slippe gjenstander.
SaeboReach innlemmer ikke bare hånd og fingre til å gripe og
slippe, men også albuen får hjelp. SaeboReach består av en
SaeboFlex ortose i tillegg til en overarmskomponent som
hjelper brukeren å strekke ut i albuen.

Se video av SaeboFlex i bruk:
http://bit.ly/2osR3V3
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Besøk Saebo sine hjemmesider:
https://www.saebo.com/
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SaeboStretch
SaeboStretch er en dynamisk håndskinne som beskytter leddene
mot misdannelser som ofte forårsakes av andre mer statiske
håndskinner.
Skinnen fungerer som en dynamisk håndplate. Den tillater bøy og
strekk, avhengig av den enkeltes tonus og reaksjoner.
Når muskelspenningen i hånden øker, vil den dynamiske platen
gi etter og tillate bøy av fingrene. Når muskelspenningen deretter
normaliseres, vil den fjærende platen strekke ut fingrene igjen. På
denne måten beskyttes leddene for misdannelser og smertefulle tilstander.
Håndplaten finnes i tre forskjellige varianter som har ulike grader av motstand. Med rett tilpasset håndplate
får du en langvarig og lett tøyning av fingrene i rett posisjon.
Forskning viser at en hånd med nedsatt eller ingen funksjon vil kunne utvikle
kontrakturer/bløtvevsforkortelse allerede etter 2-4 uker. For pasienter med økte muskelspenninger viser
studier at det er nødvending med tøyning av muskulatur i over 6 timer pr. døgn for å forhindre utvikling av
misdannelser. Tradisjonelle ortoser er laget av statiske materialer som ikke tillater fingrene å bevege seg.
Resultatet blir ofte misdannelser i ledd og smertefulle tilstander.
Ved bruk av SaeboStretch i løpet av natten får du den nødvendige tøyningen av håndens innside, samtidig
som at skinnen tillater fingrene en viss bevegelse.
SaeboStretch er per i dag klassifisert som et ortopedisk hjelpemiddel.

Fordeler med SaeboStretch
ü

Dynamisk støtte som beskytter ledd effektivt mot misdannelser som kan oppstå

ü

Kan tilpasses av fysioterapeut eller ortoped slik at den effektivt passer til brukerens behov

ü

Komfortabel i bruk med anti-skli materiale som holder fingrene i korrekt posisjon.

ü

Enkel å rengjøre

Se video av SaeboStretch i bruk:
http://bit.ly/2oHjny3
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Besøk Saebo sine hjemmesider:
https://www.saebo.com/
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WalkAide
Navn

art.nr.

Walkaide Pasientsett

20-1000

WalkAide Bi-Flex, Small

20-0250

WalkAide Bi-Flex, Medium

20-0270

WalkAide Bi-Flex, Large

20-0270

WalkAide Tekstilbaserte elektroder, halvårspakke

20-0570

WalkAide Gel elektroder, Store runde

20-0550

WalkAide Gel elektroder, Små runde

20-0531

WalkAide elektrodemarkør 1.25” sort

20-0201

WalkAide elektrodemarkør 1.25” rød

20-0202

WalkAide elektrodemarkør 1.875” sort

20-0205

WalkAide elektrodemarkør 1.875” rød

20-0206

Vi fører også en del andre WalkAide elektrode-pakker og komponenter. Ta kontakt med oss på
Service@Cypromed.no for spørsmål og bestillinger.
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SaeboGlove
Navn

art.nr.

SAEBOGLOVE, SMALL EXTRA SMALL, LEFT

G1-GL-SM-XS-L-1

SAEBOGLOVE, SMALL EXTRA SMALL, RIGHT

G1-GL-LG-XL-R-1

SAEBOGLOVE, SMALL SMALL, LEFT

G1-GL-SM-SM-L-1

SAEBOGLOVE, SMALL SMALL, RIGHT

G1-GL-SM-SM-R-1

SAEBOGLOVE, MEDIUM EXTRA SMALL, LEFT

G1-GL-MD-XS-L-1

SAEBOGLOVE, MEDIUM EXTRA SMALL, RIGHT

G1-GL-MD-XS-R-1

SAEBOGLOVE, MEDIUM SMALL, LEFT

G1-GL-MD-SM-L-1

SAEBOGLOVE, MEDIUM SMALL, RIGHT

G1-GL-MD-SM-R-1

SAEBOGLOVE, MEDIUM MEDIUM, LEFT

G1-GL-MD-MD-L-1

SAEBOGLOVE, MEDIUM MEDIUM, RIGHT

G1-GL-MD-MD-R-1

SAEBOGLOVE, MEDIUM LARGE, LEFT

G1-GL-MD-MD-L-1

SAEBOGLOVE, MEDIUM LARGE, LEFT

G1-GL-MD-MD-R-1

SAEBOGLOVE, LARGE LARGE, LEFT

G1-GL-LG-LG-L-1

SAEBOGLOVE, LARGE LARGE, RIGHT

G1-GL-LG-LG-R-1

SAEBOGLOVE, LARGE EXTRA LARGE, LEFT

G1-GL-LG-XL-L-1

SAEBOGLOVE, LARGE EXTRA LARGE, RIGHT

G1-GL-LG-XL-R-1

XS = Extra small, SM = Small, MD = Medium, LG = Large, XL = Extra Large.
Forklaring til produktnummer:
G1-GL-XX-YY-Z-1
XX = Størrelse på skall (Shell)
(XS = Extra small, SM = Small, MD = Medium, LG = Large, XL = Extra Large.)
YY = Størrelse på Liner/innerhanske
(XS = Extra small, SM = Small, MD = Medium, LG = Large, XL = Extra Large.)
Z = Side, Venstre (L) eller høyre (R)
Vi fører også andre komponenter til SaeboGlove. Ta kontakt med oss på Service@Cypromed.no for
spørsmål og bestilling.
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SaeboMas / SaeboMas Mini
Navn
SaeboMas, inkludert bordfeste og gulvstativ på hjul.
SaeboMas Mini, inkludert feste for bord.

art.nr.
K1-AS-50-SD-N-1
K1-MM-100-SD-N-1

SaeboStim Micro
Navn
SAEBOSTIM MICRO, COMPLETE KIT, ARM SLEEVE M, GLOVE M

art.nr.
S2-KT-10-MD-MD-1

SAEBOSTIM MICRO, COMPLETE KIT, ARM SLEEVE LG, GLOVE LG

S2-KT-10-LG-LG-1

SAEBOSTIM MICRO, COMPLETE KIT, ARM SLEEVE XL, GLOVE XL

S2-KT-10-XL-XL-1

SAEBOSTIM MICRO, COMPLETE KIT, ARM SLEEVE MD, GLOVE XL

S2-KT-10-MD-XL-1

SAEBOSTIM MICRO, COMPLETE KIT, ARM SLEEVE SM, GLOVE MD

S2-KT-10-SM-MD-1

SAEBOSTIM MICRO, COMPLETE KIT, ARM SLEEVE SM, GLOVE XS

S2-KT-10-SM-XS-1

SAEBOSTIM MICRO, COMPLETE KIT, ARM SLEEVE SM, GLOVE SM

S2-KT-10-SM-SM-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH ARM SLEEVE ONLY, SM

S2-SL-10-SM-N-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH ARM SLEEVE ONLY, MD

S2-SL-10-MD-N-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH ARM SLEEVE ONLY, LG

S2-SL-10-LG-N-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH ARM SLEEVE ONLY, XL

S2-SL-10-XL-N-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH GLOVE ONLY, XS

S2-GL-10-XS-N-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH GLOVE ONLY, SM

S2-GL-10-SM-N-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH GLOVE ONLY, MD

S2-GL-10-MD-N-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH GLOVE ONLY, LG

S2-GL-10-LG-N-1

SAEBOSTIM MICRO, ELECTRO-MESH GLOVE ONLY, XL

S2-GL-10-XL-N-1

SAEBOSTIM MICRO, THERACREAM

S2-CR-10-SD-N-1

Ta kontakt med oss på Service@Cypromed.no for spørsmål og bestillinger.
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Saebo Step
Navn

art.nr.

SAEBOSTEP

S3-KT-10-SD-N-1

Bioservo SEM Glove™
Navn

art.nr.

KONTAKT OSS FOR UTPRØVING, TILPASNING OG MER INFORMASJON!

Kontakt oss!

Bestillinger bes sendes til: Service@Cypromed.no

For andre produkter, ber vi deg ta kontakt med oss per e-post for mer info:
Service@cypromed.no

www.cypromed.no • Vikaveien 17, 2312 Ottestad • Telefon 62 57 44 33 • service@cypromed.no

Forbehold:
Alle verdier og informasjon er veiledende og kan variere fra produkt til produkt, bruksområde etc. Katalogen utgis med forbehold om skrivefeil.
Produsenten forbeholder seg til å endre data som er oppgitt i katalogen, som følge av sikkerhetskrav eller andre nødvendige
justeringer.
Bilder av produkter kan variere.
Versjon B
908.500.002B
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