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ELEMENTS är moderna och smidiga bandage 

för lindriga besvär i leder och muskler. För alla 

åldrar och tillfällen – på jobbet och fritiden, 

hemma eller på resa. Så låt inte smärtan bli ett 

hinder. Ge dig själv frihet i din vardag. 

Låt inte 
smärta hindra dig  

Elements är utvecklade och designade i Sverige.  

Alla material är testade och huvudmaterialet är 

även ÖKO-Tex-godkänt. Elements innehåller alltså 

inte några ämnen som är skadliga för dig som 

användare eller för miljön.

Elements tillverkas av polyamid och spandex som 

laminerats mot en kärna av polyurethan för att få 

önskad stabilitet. Alla produkter utom bandaget 

mot tennisarm kan tvättas i maskin i 40°C. 

De torkar mycket snabbt efter tvätt. 

Stöd för din kropp. 
På jobbet, hemma
och på fritiden

KNÄ
FOT 
RYGG 
TUMME 
HANDLED
ARMBÅGE
TENNISARM 

Omtanke i alla led

34107 - Minska smärta
Handled som har till uppgift att hindra 

böjning av handleden för att minska 

smärta vid bl.a. tennisarmbåge.

34108 - 

Skönt för fotsulan 
Strumpa att använda på kvällen/natten vid behandling av 

”Plantar Fasciit”. Strumpan har till uppgift att sträcka 

fotsulans strukturer och avlasta senorna under foten. 



Avlastar när det behövs
Stöd för alla tillfällen
Elements är en produktserie med mjuka bandage 
som ger stöd där din kropp behöver det som 
mest. När ryggen måste avlastas för att klara 
flyttlådorna. När handleden börjar ömma efter 
timmarna vid datorn. 

Elements är följsamma men ger samtidigt ett lätt 
och behagligt stöd för dina leder. De är enkla att ta 
på och av. Därför kan du använda dem precis när 
du vill. Varje dag, vid tillfälliga behov, dygnet runt.

34100 - Gå tryggt 
Bekväm strumpa som 

ger tryck och värme. 

Stabil i sidled. 

34101 - Slappna av
Enkel drag på-modell som 

skyddar och värmer armbågen.

34105 -

Håll på plats
Stöder tummens 

leder och ger 

samtidigt värme.

34106 - Ta klivet 
Enkel drag på-modell 

som ger bra stöd för 

knät.

34104 - Fördela trycket
Stöd för tennisarm som avlastar 
musklerna på armens ovan- eller 
undersida.

34103 -

Vila avspänt 
Smidigt handleds-

bandage med 

formad skena som 

stöder handleden.

34102 -

Klara lyftet
Stöd för ryggen som ger värme och stabilitet.


