
• Smal, anatomisk form  

• Komfortzone över vristen  
   
• Hälkilar             

Actimove® AchilloMotion 

Stöd för hälsena
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Actimove® AchilloMotion är ett anatomiskt utformat stöd i vävt material som utvecklats 
speciellt för att stabilisera hälsenan och minska obehag och smärta i detta område. 

Actimove® AchilloMotion
Stöd för hälsena

Storlek Art.nr Art.nr  Antal/fp

19-21 cm S 76231-07 76231-01 1

21-23 cm M 76231-08 76231-02 1

23-25 cm L 76231-09 76231-03 1

25-27 cm XL 76231-10 76231-04 1

27-29 cm XXL 76231-11 76231-05 1

Beställningsinformation 

BSN medical AB, Uggledalsvägen 13, SE-427 40 Billdal
Tel 031 727 98 00 • Fax 031 727 98 10
E-mail kundservice@bsnmedical.com • www.bsnmedical.se

Dear Customer,

Thank you for choosing Actimove® AchilloMotion.

Actimove® AchilloMotion is an anatomically shaped knitted 
support specially designed to provide targeted support of the 
Achilles tendon, to help reduce discomfort and pain. It combines 
high-quality yarns with 3D knitting technology and latex-free 
materials for greater breathability and enduring comfort. The 
specially designed pressure-free cuffs with their anti-slip knitting 
structure prevent constriction around the ankle.
Two viscoelastic pressure pads create a massage effect on 
the soft tissues on both sides of the Achilles tendon, helping to 
reduce edema and swelling. For additional relief to the Achilles 
tendon in the acute phase of treatment, Actimove® AchilloMotion 
is supplied with two Technogel® heel wedges.
Important: Both heel wedges must always be used together in 
order to balance leg lengths.

Please follow the instructions below and get well soon!

Indications:
Actimove® AchilloMotion is indicated for acute and chronic 
inflammation of the Achilles tendon, achillodynia, insertion 
tendinopathy, achillobursitis and haglund exostosis. It is also 
recommended for the treatment of degenerative changes in the 
Achilles tendon and in case of postoperative or posttraumatic 
irritations (e.g. after achilles tendon repair).

Contraindications:
Do not use Actimove® AchilloMotion for treatment of 
complicated ankle joint injuries or if you suffer from circulatory 
disorders or impaired lymph drainage in the toes and feet.

Application:
1. Turn the upper part of your Actimove® AchilloMotion inside 

out so that you can grip the integrated pressure pads with 
your thumb. (Fig. 1)

2. Pull the support onto your foot and up around your heel. 
The pressure pads should be located on both sides of your 
Achilles tendon. (Fig. 2)
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Bruksanvisning 
1. Vänd den övre delen ut och in tills du kan greppa tag i de integrerade pelotterna med 
tummen (bild 1).
2. Trä stödet på foten och upp runt hälen. Pelotterna ska placeras på båda sidorna av 
hälsenan (bild 2).
3. Vänd tillbaka den övre delen (bild 3).  
4. Justera passformen på stödet efter behov (bild 4).
5. Sätt i de separata hälkilarna i dina skor om du önskar. Detta gör du genom att avlägsna 
skyddsfilmen och placera kilarna med den självhäftande sidan nedåt i skorna. Använd 
alltid båda kilarna för att benen ska ha samma längd.

Kompression
I stödet kombineras en tredimensionell vävningsteknik med högkvalitativa trådar som 
erbjuder en cirkulär kompression, hög andningsförmåga och stabilitet. Komfortzone 
över vristen för optimal passform och komfort. 

Massage
De specialdesignade kanterna av halkfri vävstruktur trycker inte mot huden vilket  
motverkar tryckpunkter.Två sömnlösa pelotter ger en masserande effekt på de mjuka 
vävnaderna på båda sidorna av hälsenan vilket hjälper till att öka blodcirkulationen och 
minska ödem och svullnader. 

Hälkilar
För att ytterligare avlasta hälsenan under behandlingens akuta 
fas levereras Actimove® AchilloMotion med två Technogel®-
hälkilar.

Indikationer
Vid akut och kronisk inflammation i hälsenan, akillestendinopati, akillesbursit och Haglunds 
sjukdom. Stödet rekommenderas även för behandling av degenerativa förändringar i hälsenan 
eller vid postoperativa eller posttraumatiska irritationer (t.ex. efter operation av hälsenan).

Skötselråd
Kan hand- eller maskintvättas (30 °C). Stödet bör torka helt innan användning. 
Hälkilarna kan enkelt rengöras under kallt rinnande vatten. När kilarna inte används ska  
skyddsfilmen vara på för att skydda den självhäftade sidan mot smuts.


