
Actimove® 
PowerMotion

Vad- och lårstöd

�� Unika Y-formade 
remmar
�� Särskild 
tryckavlastande zon

Feel good. Move better.



Muskelskador är mycket vanliga. Med de nya, patenterade produkterna i 
Actimove® PowerMotion-serien kan du ge dina skadade vad- och lårmuskler 
det stöd de behöver. Specialfunktion: Med de unika Y-formade remmarna går 
det att justera kompressionen ytterligare. Det hjälper dig som är aktiv att fortsätta 
vara det, i alla lägen.

Actimove® PowerMotion
Utvecklat för att du ska kunna vara aktiv

Lättanvänt vad- eller 
lårstöd med hög 

andningsförmåga och 
gradvis kompression

Särskilt designad 
tryckavlastande zon

Unikt Y-formade remmar 
för extra justerbar 

kompression.

Lårmuskler Hamstringsmuskler



Unikt Y-formade remmar 
�� Ger extra justerbar kompression som 
stimulerar blodcirkulationen runt den 
skadade muskeln
�� Täcker inte över det skadade området

ffFrämjar återhämtning

ffHjälper till att lindra smärta 

Actimove® PowerMotion
Utvecklat för perfekt kompression och optimal komfort

Specialtyg med avancerad 
vävstruktur
�� Mycket god andningsförmåga jämfört med 
neopren
ffBekvämare att använda

Särskilt designad  
tryckavlastande zon
�� Täcker det mycket känsliga skadade 
området med lägre kompression
ffBekvämare

Två justerbara runda  
elastiska remmar
�� Håller stödet på plats
�� Lätta att använda

ffBekvämare

Patenterat stöd med gradvis 
kompression
�� Stödjer och stabiliserar lår- eller vadmusklerna
�� Hjälper till att reglera utsträckningen av den 
skadade muskeln
ff  Bidrar till att lindra smärtan och påskynda 
läkningen

ffHjälper till att minska svullnad och ödem

ff  Stimulerar blodcirkulationen och främjar 
återhämtningen

�� Specifik användning för perfekt justerad 
kompression precis där det behövs

ffHjälper till att förhindra muskelskador

ff  Kan användas för flera skadade 
muskelområden



14
-0

64
5 

11
/2

01
4

BSN medical AB, Uggledalsvägen 15, SE-427 40 Billdal
Tel 031 727 98 00 • Fax 031 727 98 10
E-mail: kundservice@bsnmedical.com • www.bsnmedical.se

Actimove® 
PowerMotion

Användningsområden:
�� Muskelsträckningar och blåmärken 
�� Smärre muskelrupturer
�� Myogeloser i den yttre vadmuskeln, 
hamstringsmuskler eller lårmuskeln

Kontraindikationer:
�� Akuta större eller fullständiga muskelrupturer
�� Kompartmentsyndrom

Mät omkretsen runt den tjockaste delen av vaden. Hitta rätt storlek i tabellen. För vänster och höger sida.

Mät omkretsen runt mitten av låret. Hitta rätt storlek i tabellen. För vänster och höger sida.

Beställningsinformation

Actimove® PowerMotion för vad

Storlek cm Beställningsnummer

S 29–34 cm 72866-01

M 34–40 cm 72866-02

L 40–47 cm 72866-03

Actimove® PowerMotion för lår

Storlek cm Beställningsnummer

S 41–45 cm 72867-01

M 45–50 cm 72867-02

L 50–56 cm 72867-03

XL 56–63 cm 72867-04

XXL 63–70 cm 72867-05

 

mitt på 
låret


