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■ Behandlingsudstyr

Profil
Chiroform er branchens totalleverandør til læger, kiropraktorer,
fysioterapeuter, hospitaler, institutioner, træningscentre m.v.
Med mere end 30 års erfaring er Chiroform et naturligt valg som l
everandør.
Chiroform er både producent og eneforhandler af en lang række
anerkendte udenlandske produkter.
Vor målsætning er at levere kvalitetsprodukter til en fornuftig pris,
og sikre en hurtig og sikker levering, samt at give et højt niveau af
individuel rådgivning, undervisning og service.

Chiroforms værdier
Hos Chiroform ved vi, at samarbejde forpligtiger. Derfor arbejder vi
ud fra et værdigrundlag, som kendetegner de partnerskaber, vi indgår
med kunderne. Vores værdier sikrer den gode dialog, det troværdige
samarbejde, og at vi altid kan tilpasse os netop dine behov.
Chiroforms 5 værdier er åbenhed, beslutsomhed, forandringsparathed,
troværdighed og humor. Du vil opleve, at vi sætter handling bag
ordene.

Chiroform A/S • Mariendalsvej 22 • 8800 Viborg
Tlf. 86613611 • E-mail: chiroform@chiroform.dk

Købsinformationer

Priser

Returvarer

Reklamationer

• Alle priser er ekskl. moms, dog vises
total-priser inkl. moms ved gennemførelse af ordre.

• Returnering af varer accepteres kun
efter forudgående aftale og indenfor
14 dage fra modtagelse af vare.

• Der tages forbehold for prisændringer,
udgåede varer og leverancesvigt fra
tredjepart.

• Returomkostninger betaler køber 		
selv. Returretten kan kun benyttes
såfremt varen er i original emballage.

• Ved modtagelse af beskadiget gods
eller forkerte varer, skal Chiroform 		
kontaktes straks. Chiroform informerer
således kunden om et reklamationsnummer, som skal påføres dokumenter,
der skal følge varen ved returforsendelsen. Alle returforsendelser skal sendes
direkte til vores lager:

Forsendelse og levering
• Vi benytter GLS til vore forsendeser.
Ordrer over kr. 3.200,00 ekskl. moms
sendes fragt frit i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland)
• Ordrer modtaget inden kl. 12.00 		
vil under normale omstændigheder
blive afsendt samme dag. 		
Dette vil sædvanligvis give en levering
den efterfølgende hverdag.
• Såfremt varen er beskadiget ved 		
modtagelse, skal der tages forbehold
ved kvittering på fragtbrev, og anmeldelse skal ske til såvel Chiroform som
fragtfirma med det samme ellers er
risikoen overdraget til køberen.
• For specielt fremskaffede varer 		
aftales betingelserne individuelt.

• En specielt fremstillet vare, herunder
private label eller skaffe vare tages ikke
retur.
• Der skal vedlægges en udfyldt returvareseddel med den returnerede vare.
Samtidigt beder vi om, at køber også
udfylder returvareformularen elektronisk.
• For at printe en returvareseddel, klik
her - For at udfylde formularen elektronisk, klik på den blå knap nedenfor.

Restordrer
• Hvis de bestilte varer ikke er på lager,
vil disse blive sat i restordre til levering
hurtigst muligt. Køber vil blive informeret om dette med mulighed for at 		
annullere ordren i stedet for at afvente
varens hjemkomst.

Chiroform A/S
Mariendalsvej 22
8800 Viborg
Garanti
• Alle vore produkter har som minimum
1 års garanti fra købsdato. Hvis varen
har yderligere garanti vil dette være
angivet på hjemme-siden.

Betalingsbetingelser
• Uden konto-aftale: Kontant eller 		
forudbetaling.
• Med konto-aftale: Netto 8 dage eller
efter aftale.
• Betaling kan fortages med kreditkort.
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■ Behandlingsudstyr

Akupunkturnåle
Akupunkturnåle Nondolens (Kina)
Akupunkturnåle af koreansk type, højeste perfektion. Gennemtestet akupunkturnål i enkeltblister.
Den fine silikonebelægning glider akupunkturnålen meget blidt ind i huden. Smertefølelse ved
indstik og indføring: Minimal. Alt efter diameter er emballagerne kendetegnet med farver. 1 enhed
= 100 Akupunkturnåle.
Varernr.
605-ND-0X

Beskrivelse		
Bøjningsstyrke: Medium		

Tilslibning af nålspids
Meget god

Akupunkturnåle Seiren J-type (med indføringsrør) (Japan)
Silikonebelagt med ergonomisk plastikhåndtag, Seirin J-type. Med indføringsrør med afrundede
kanter og en akupunkturnål per indføringsrør i hver blisterkammer. Fremragende forarbejdning.
Akupunkturnålene er centrerede i grebet. Grebet er fikseret med et klistrepunkt og kan løses med
let pres. Nem, bekvem og hurtig at pakke ud. EO-Gas steriliseret. 1 enhed = 100 Akupunkturnåle.
Varernr.
605-ND-0X

Beskrivelse		
Engangsnål af meget høj kvalitet.		

Tilslibning af nålspids
Meget god

Akupunkturnåle Seiren B-type (Japan)
Engangsnål af meget høj kvalitet. Fremragende forarbejdning. Akupunkturnålene er centrerede
og derfor meget nem at håndtere. En akupunkturnål per blisterkammer. Nem, bekvem og hurtig
at pakke ud. Blister med papirryg. EO-Gas steriliseret. Smertefølelse ved indstik og indføring: Minimal. 1 enhed = 100 Akupunkturnåle.
Varernr.
605-SE-B-X

Beskrivelse		
Engangsnål/Bøjningstyrke: Høj		

Tilslibning af nålspids
Meget god

Akupunkturnåle Cloud & Dragon (uden indføringsrør)
Silikoniserede akupunkturnåle med stift metalhåndtag. Silikonebelægningen muliggør et næsten
smertefri indstik. Pga. grebet betegnes denne nål tit som ´Japan-nål´. Stift metalhåndtag muliggør
meget præcis nålmanipulation. Blister med papirryg. En akupunkturnål per blisterkammer. Nem,
bekvem og hurtig at pakke ud. EO-Gas steriliseret. 1 enhed = 100 Akupunkturnåle.
Varernr.
605-C&D-X

Beskrivelse		
Engangsnål/Bøjningsstyrke: Medium

Tilslibning af nålspids
God

CAT Instrumenter
Chiroform CAT EX Instrument
Chiroform´s CAT EX Instrument er vores kraftigeste CAT værktøj, og er fremstillet med en indstillingsanordning lavet af slidstærkt rustfrit stål. Leveres som standard med vores nye og mere komfortable, hånd og finger pads. Leveres med en variabel, der kan justeres fra 20 til 60 * AFR (average
force range), giver maksimal muligheder i behandlingen. 12 måneders garanti.
Varernr.
057-C004

Beskrivelse				
CAT EX Instrument				

Mål
16x7,5 cm

Farve
Sort/metal

Chiroform CAT Pro Instrument
Chiroform´s CAT Pro Instrument er fremstillet med en indstillingsanordning lavet af slidstærkt
rustfrit stål. Leveres som standard med vores nye og mere komfortable, hånd og finger pad, samt
en ekstra cervikal anordning. Leveres også med en cervical anordning der reducere hastidigheden.
Med 15 reference punkt indstillinger, der kan justeres fra 20 til 45 * AFR, giver størrer muligheder i
behandlingen. 18 måneders garanti.
Varernr.
057-C006

Beskrivelse				
CAT Pro Instrument				

Mål
Farve
15,5x7,3 cm Sort/metal
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Chiroform CAT Instrument
Chiroform`s CAT Instrument er hurtig og nem at anvende til behandling af rygsøjle, nakke og
ekstremiteter. En blid og behagelig behandlingsmetode for både patient og behandler. Justerbar
hastighed er med til at sikre en uovertruffen præcision og kontrol. Akkumulerer op til 50Hz svingninger.
Varernr.
057-C008

Beskrivelse				
CAT Instrument				

Mål
Farve
15,5x7,3 cm Sort/metal

CAT Gummi Anordning
Hold din Activator klar for dine patienter med vores udskiftelige anordninger. De er nemme at montere både på Activatoren og den Cervikale Tip.
Varernr.
057-C008/1

Beskrivelse				
Udskiftelige anordninger				

Mål
Farve
15,5x7,3 cm Sort/metal

Cervical CAT Stykke
Vores specielle cervical activator stykke reducere hastigheden , uden at reducere styrken af justeringen. Dette justeringsværktøj er perfekt til cervikal og ekstremitets behandlinger hvor patienter er
ekstra følsom.
Varernr.
057-C008/2

Beskrivelse				
Cervical activator stykke				

Mål
4,8x2 cm

Farve
Sort/metal

Chiroform CAT Finger & Hånd Sæt
Vores nye ergonomisk designede finger og hånd beskytter tilføjer stil og komfort til din Activator.
Finger og hånd beskytterne kan anvendes sammen eller hver for sig, alt efter størrelsen på din
hånd. Begge er fremstillet for optimal absorbering og maksimal komfort.
Varernr.
057-C008/3

Beskrivelse				
Ergonomisk finger og hånd beskytter			

Mål
7,4x2 cm

Farve
Sort

Drop Stykker
Thuli Dobbelt Dropstykke
Double pudet drop stykke til ekstremiteter med ”tension” kontrol. Leveres som standard i farven
sort og andre farver mod tillæg.
Varernr.
199-C1201

Beskrivelse		
Pudet drop stykke til ekstremiteter

Mål		 Farve
21x15x9 cm		 Sort

Thuli Enkelt Drop Stykke
Thuli Enkelt pude drop stykke til ekstremiteter med ”tension” kontrol. Leveres som standard i farven sort og andre farver mod tillæg.
Varernr.
199-C1202

Beskrivelse		
Enkelt pude drop stykke til ekstremiteter

Mål		 Farve
21x15x6 cm		 Sort

Thuli Transportabel Lumbo-Pelvic Drop Stykke
Thuli Transportabel Lumbo-Pelvic Drop stykke med ”tension” kontrol og styrke til max. person
vægt og pelvic justering. Leveres som standard i farven sort og andre farver mod tillæg.
Varernr.
199-C1203
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Beskrivelse		
Transportabel Lumbo-Pelvic Drop stykke

Mål		 Farve
31x51x9 cm		 Sort

Thuli Transportable Hoved Drop Stykke
Thuli Transportable hoved drop stykke med ”tension” kontrol, ”forward motion” og ”straight” drop.
Leveres som standard i farven sort og andre farver mod tillæg.
Varernr.
199-C1200

Beskrivelse		
Transportable Hoved Drop Stykke		

Mål		 Farve
31x25x10 cm		 Sort

Tranportabel Baby Hoved Dropstykke
Dette special designet bærbare dropstykke giver præcision med meget lav kraftjustering, mens
barnet er i behandlerens eller forældrenes arme. Dropstykket har justerbar ”tension control” og
justerbare stropper. Et ”must have” for alle der behandler børn.
Varernr.
358-1000

Beskrivelse		
Special bærbare hoved dropstykke til baby

Mål		 Farve
31x25x10 cm		 Sor-

Massageapparater
Chiroform Infra Massageapparat
Massageapparatet er ergonomisk udformet og giver en acupresserende- og trigger punkt behandling, og det lange håndtag gør, at man selv kan massere hele kroppen. Massageapparatet har to
hastigheder, henholdsvis 2300 og 3200 vibrationer i minuttet samtidig med, at det giver mulighed
for at benytte infrarød lys. Massageapparatet er ydermere udstyret med robust og kraftig 40W motor.
Varernr.
332-UN-2000M

Beskrivelse		
Infra Massageapparat, vægt 136 kg

Mål		 Farve
40x15x12 cm		 Blågrøn

Chiroform MassageGUN Pro
Gennem dyb og kraftig vibrationsstimulering får MassageGUN Pro fascia og spændte muskler til
at slappe af, gendanner blødt væv, fremskynder blodcirkulationen og reducerer hurtigt mælkesyre
produceret efter træning, samt reducerer markant musklernes restitutionstid. Inklusiv 4 forskellige
hoveder: Bold: Massage af triggerpunkter og større muskelgrupper. Fladt hoved: Til massage af et
større areal, trykket fordeles på en stor overflade. U-form: Til massage rundt om sener og knogler
(f.eks. rygsøjlen). Fingerform: Meget fokuseret massage af triggerpunkter og fascier. Meget let og
ligger godt i hånden. 5 vibrationsniveauer: 1-22Hz, 2-30Hz, 3-37Hz, 4-45Hz og 5-50Hz. Vibrationsimpulser: 1200-3400 i minuttet.
Varernr.
612-5839

Beskrivelse		
Til effektiv og hurtig behandling		

Vægt		 Farve
1 kg
Koksgrå

G5 Fleximatic Massageapparat
G5 ® Fleximatic bliver brugt bredt globalt af mange fysioterapeuter, osteopater, kiropraktorer,
massører og sportsklubber mv. G5 ®-systemet giver en unik therapeutisk massage og blødt væv
mobilisering. 24 volt motor med intern 24 volt/150 watt transformer, Variabel frekvensstyring
0-60Cps. Mobil stativ og tilbehørsbakke, Physio kit af 4 applikatorer, 2-års garanti.
Varernr.
554-C0459

Beskrivelse				 Farve
Massageapparat				Sort/grå

Premium Air Relax Kompression Massage
Premium Air Relax Kompression Massage kan bruges til afslapning, restitution og velvære mv. Ben
manchetterne går fra din fod eller ankel (afhængigt af din højde) hele vejen op til låret. Manchetterne indeholder 4 luftkamre, der fyldes i rækkefølge og efterhånden komprimeres hver muskel gruppe
i dine ben og fødder. Behandlingen gentages for at øge cirkulationen og mælkesyre (og affaldsstoffer) skylles væk fra dine ben. Premium Air Relax spænder I styrke mellem 50 mmHG og 200 mmHG.
Varernr.
332-C-8100X

Beskrivelse		
Kompression Massage		

Mål		 Farve
Ben-manchetter i Large/X-Large		 Hvid/Orange
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Tilbehør
Arm-manchet til Air Relax
Arm-manchet m. 4 kanaler til Air Relax 332-C-8100X. Arm-manchet inkl. en ekstra udvider til større
arme. Hjælper med at øge blodcirkulationen via trykudvidelse af luftmanchetten.
Varernr.
332-C-8100-AC

Beskrivelse		
Arm-manchet m. 4 kanaler, Large		

Mål		 Farve
48,6x31,7		 Orange

Ben Manchet til Air Relax
Ben manchet m. 4 kanaler til Air Relax 332-C-8100X. Hjælper med at øge blodcirkulationen via
trykudvidelse af luftmanchetten.
Varernr.
332-C-8100-LC-L
332-C-8100-LC-XL
332-C-8100-LC-XXL

Beskrivelse		
Ben manchet m. 4 kanaler, Large		
Ben manchet m. 4 kanaler, X-Large		
Ben manchet m. 4 kanaler, XX-Large

Mål		
74 x 33 cm		
80 x 38 cm		
100 x 45 cm		

Farve
Orange
Orange
Orange

Benforlænger Large til Air Relax
Benforlænger til Air Relax 332-C-8100X
Varernr.
332-C-8100-L-1
332-C-8100-XL-1

Beskrivelse				 Farve
Benforlænger, Large				 Orange
Benforlænger, X-Large				 Orange

Bukse-manchet til Air Relax
Halv-Buks-manchet m. 4 kanaler til Air Relax 332-C-8100X
Varernr.
332-C-8100-HP

Beskrivelse				 Farve
Halv-Buks-manchet m. 4 kanaler, Large			 Orange
Halv-Buks-manchet m. 4 kanale, X-Large			 Orange

Talje-manchet til Air Relax
Talje-manchet, 4 kanaler til Air Relax 332-C-8100X
Varernr.

Beskrivelse				 Farve

332-C-8100-WC

Talje-manchet, 4 kanaler				 Orange

G5 Applikator 209
Tilbehør til G5 Fleximatic Massageapparat - Applikator 209FR. Right Angle Directional-Stroking
Adaptor for Directional-Percussio and Directional-Stroking
Varernr.
554-AP209FR

Beskrivelse				 Farve
Applikator 209FR				 Sort/grå

G5 Applikator 210
Tilbehør til G5 Fleximatic Massageapparat - Applicator 210. Er en svamp designet til brug på følsomme kropsdele. Den er ideel til blid massage af ømme eller sarte områder.
Varernr.
554-AP210
554-AP212
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Beskrivelse				 Farve
Soft Sponge Rubber, lille svamp til børn eller små, følsomme kropsdele		 Grå
Soft Sponge Rubber, stor svamp til blid massage i følsomme kropsdele		 Grå

G5 Applikator 214
Fine Sponge with Plastic Back. Indeholder 1 fin svamp med plastikbagside med velcro, der vedhæftes hovedsamlingen. Applikatorer 214FS og 214FC indeholder et sæt med 10 stk. engangssvampe (5 glatte og 5 grove). Designet til blid massage/eksfoliering
Varernr.
554-AP214
554-AP214FC
554-AP214FS

Beskrivelse				
G5 tilbehør - Applikator 214
1 fin svamp med plastikbagside		
G5 Tilbehør - Applikator 214FC For peeling			
G5 Tilbehør Applikator 214FS
Blid massage			

Farve
Grå
Grå
Grå

G5 Applikator 215
Multiple Prong silicone ApplikatorApplikator 215 er designet til dyb massage og overfladestimulation af store områder af kroppen.
Varernr.
554-AP215S

Beskrivelse				 Farve
G5 tilbehør - Appikator 215S
Hjælper mod cellulite			 Grå

G5 Applikator 216
Designet til dyb massage af store muskelgrupper såsom ryg, lår, skuldre og balder.
Varernr.
554-AP216

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikator 216 - Fire-Ball Firm Rubber			 Grå/sort

G5 Applikator 217
Denne store applikator er formet som en halv kugle og er i silicone. Den arbejder med kroppens
fordybninger og øger den posturale dræning. Er meget effektiv ved anvendelse på fodsålerne for
at stimulere cirkulation i benene, og for at afspænde muskulaturen.
Varernr.
554-AP217SD

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikator 217 - Half-Ball Firm Rubber			 Grå/sort

G5 Applikator 222
Designet til at arbejde med kroppens fordybninger og fodsåler og håndflader.
Silicone refill til 554-AP217SD.
Varernr.
554-AP222

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikator 222 - Blunt-Tipped Firm Rubber			 Grå/sort

G5 Applikator 223
Kan anvendes tilsvarende Applikator 216, men på grund af dens smallere bredde er den velegnet
til at køre over rygsøjlen ved anvendelse til rygmassage. Det samme gælder manipulation af de
små led, da kuglerne arbejdes ind i muskulaturen, medens den ovale plade, som forbinder kuglerne, er høj nok til at tilsidesætte mellemliggende knoglestrukturer.
Varernr.
554-AP223

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikator 223 - Two-Ball Firm Rubber			 Grå/sort

G5 Applikator 224
Fyld gel i enheden og enten afkøl i fryser eller varm op i et vandbad, hvis der ønskes enten kold/
varm behandling.
Varernr.
554 -AP224

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikator 224			
Grå/sort
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G5 Applikator 225S
Designet til kraftig massage og overfladestimulation over store dele af kroppen og hovedbunden.
Varernr.
554-AP225S

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikator 225S - Skin and Scalp Surface			 Grå

G5 Applikator 230
Velegnet til brug på nakke, skuldre, ben, arme, ryg og bagdel. Forlæng skum levetid ved hjælp af
en applikator dække (554-AP230 eller 554-AP236D). Den buede Flex Sponge Rubber kan købes for
sig selv (554-AP231). Det samme gælder stellet (554-AP232).
Varernr.
554-AP230

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikator 230 - Curved Flex Sponge & Frame 		 Grå/sort

G5 Applikator 232
Plastrammen, som er en del af Applikator 230. Kan ikke anvendes uden Applikator 231.
Varernr.
554-AP232

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikation 232 - Curved Flex Sponge Frame 		 Sort

G5 Applikator 227
Designet til dyb massage af triggerpunkter, for zoneterapi samt behandlinger, hvor tommelfingeren vil blive anvendt.
Varernr.
554-AP227

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikation 225 - Pointed-Tip Firm Rubber 			 Grå

G5 Applikator 229
5 ” i diameter og designet til dyb massage af ryg, balder og lår. Fremragende til postural dræning
når den bruges sammen med 554-AP209 (Right Angle Directional-Stroking adapter).
Varernr.

Beskrivelse				 Farve

554-AP229

G5 Tilbehør - Applikator 229 - Large Round Firm Rubber 			 Grå G5

G5 Applikator 231
Svampen, som er en del af Applicator 230. Kan ikke anvendes uden Applicator 232
Varernr.
554-AP231

Beskrivelse				 Farve
G5 Tilbehør - Applikation 231 - Curved Flex Rubber Sponge 		 Grå/sort

G5 Applikator 234
Pakke med 50 stk. bløde engangs covers.
Varernr.
554-AP234
554-AP235
554-AP236
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Beskrivelse				
G5 tilbehør - Applikator 234 Covers til 554-AP210			
G5 Tilbehør - Applikator 235 Covers til 554-AP212			
G5 Tilbehør - Applikator 236 covers til 554-AP230			

Farve
Hvid
Hvid
Hvid

Værktøj
S.O.T Kiler
S.O.T kiler til brug af teknikken med Dr. De Jarnette. Leveres som et sæt af 2 stk.
Varernr.
520-TT-110-BK

Beskrivelse			
Kiler			

Mål		
10x21,5x10 cm

Farve
Sort

PainXit smertelindringspen
Pemnne er et hurtigt virkende og super enkelt middel til lindring af både akutte og kroniske
smerter. Det er nemt og effektivt og et sikkert medicinsk, smertelindrende produkt. Den virksomme
metode er baseret på den velkendte medicinske teknik, kendt som TENS eller TNS. Anvendelsen af
lavfrekvente, elektriske impulser på huden aktiverer din krops eget naturlige forsvarssystem mod
smerter – endorfinerne – og lindrer alle slags smerter, når og hvor du har brug for det. 100 procent
naturlig. Ingen bivirkninger. Ingen risiko for overdosering. Super enkel og sikker. Slip for piller og de
bivirkninger, de kan give.
Varernr.
607-PX-1

Beskrivelse				
Bærbar elektronisk stimulator				

Mål		
130 x O26 mm

Board Platform
Dette board bruges på bløde puder på behandlingsbordet til forreste (anterior) segmental justering med TepperWedge og for en stabil platform, når der anvendes SOT & AK blokke.
Varernr.
355-C149

Beskrivelse		
Plade til brug af TepperWedge kile

Mål		 Farve
43x56x5,5 cm 		 Sort

Beskrivelse		
Mobiliseringskile Small		
Mobiliseringskile Large		

Mål		 Farve
155x95x50 cm Blå
220x105x80 cm Blå

Mobiliseringskile
Kiler
Varernr.
010-MOBI1
010-MOBI2

Kondyle Skumblokke Sæt
Skumblokke, der stabiliserer og understøtter C1 til og med C7 under en anterior kondyle eller mandibulær justering. Sæt med 6 til både spædbørn og voksne. Inkluderer 2 afstandsstykker.
Varernr.
013-C150

Beskrivelse					
Skumblokke, der stabiliserer og understøtter				

Farve
Grå

TepperWedge Kile
The TepperWedgeTM (kile) kan bruges på begge hænder. Det er størrelsen på brugerens fingre
(terapeuten, lægen mv.), der er afgørende for placeringen af ”kilen”. En bruger med en lille hånd
placerer kilen helt oppe ved håndfladen, mens en bruger med en stor hånd måske kun har behov
for at placere den på fingerspidsen. TepperWedgen er særdeles god til manipulation langs rygsøjlen, hvor den både beskytter behandler og patient.
Varernr.
211-C148

Beskrivelse		
Kile kan bruges på begge hænder		

Mål		 Farve
????? cm		 Gul
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Heskiers One Tool
Et ergonomisk massage, akupressur redskab designet til at forløse og lindre smerte og spændinger.
Det understøtter hånden til at behandle de punkter du ønsker at adressere. Det unikke design koncept hjælper dig med at føle større komfort i udførelsen af behandlingen samt giver det et større
feedback fra vævet. Det giver dig mulighed for at supplere den behandling du får fra din behandler
samt giver dig mulighed for selv at formindske muskel og led smerter.
Varernr.
562-HX-1

Beskrivelse		
Ergonomisk massage, akupressur redskab

Mål			
14,4x8,5x2,5 cm

Farve
Orange, hvid, sort

Trigger Punkt Pind i naturtræ
Chiroforms Trigger Punkt Pind er et nyt ”deeb tissue” behandlings værktøj. Ergonomisk designet til
at beskytte behandleren fra arbejdsskader. Chiroforms Trigger Punkt Pind giver mulighed for mere
fokuseret, dybere arbejde med mindre fysisk indsats. Perfekt til dybe Trigger Punkts behandlinger.
Varernr.
493-C128
501-C128/0
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Beskrivelse				 Mål
Lavet af naturtræ og nem at håndtere			 10x9,4 cm
Gummi anordning til Trigger Punkt Pind				

Farve
Træ
Grå

