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av sportsmedisinsk utstyr
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En totalleverandor
av sportsmedisinsk utstyr.
Riktig fokus på Sportsmedisinske produkter er svært viktig
for å få en best mulig trening- og kampopplevelse.
Spesielt i den forebyggende fasen syndes det
mye mot dette, og enkle grep kan fort hindre lange
skadeavbrekk i en viktig del av karrieren.
Vi ønsker at klubbNorge skal ha råd til å forebygge
skader og tilrettelegge for best mulig trening og kamphverdag med de beste produktene.

Med Norgesplaster
i ryggen kan vi levere:
• høy kvalitet
• lave priser
• direkte fra fabrikken

17% av alle personskader som
behandles ved legevaktene i
Norge er idrettsskader.
Vi i ScanSport ønsker å bidra
med å redusere dette tallet,
ved å fokusere på forebygging
tidlig i behandling ute i idretten.

Vi er en stolt totalleverandør av sportsmedisinsk utstyr til
Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund

R

E

C

O V

E

R Y

S

P

O

R

T

S Y S

EFFEKTIV
RESTITUSJON

T

E

M

Brukes i dag
av en rekke
toppidrettsutøvere

- raskere klar til neste økt
Perfekt etter harde treningsøkter eller konkurranser.
Recovery Sport hjelper deg med å kvitte deg med slaggstoffer
slik at du raskest mulig er klar for neste økt. Enheten er
mobil og du tar den lett med på hotellet eller bussen.

Artikkelnr.: 4116

“
“

Kompresjonsbuksene har blitt et viktig verktøy i min
restitusjon etter harde treningsøkter og kamper.
Katrine Lunde, landslagskeeper i håndball

Kompresjonen gjør at utøverene kvitter seg
med slagstoffer, og er raskere klar for neste økt.
Jørgen Rostrup, landslagssjef i orientering

ZOLL AED PLUS HJERTESTARTER
• Elektrode med tilbakemelding på kompresjoner
• Rolig norsk taleveiledning – din trygghet
• Batterier og elektrode med 5 års holdbarhet
• Robust maskin som tåler godt fukt og støv (IP55)
• Vedlikeholdsfri – automatisk selvtest
• Leveres med bæreveske, elektrode,
batterier og monteringsanvisning
• 7-års Fabrikkgaranti
Artikkelnr.: 222114
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TAPE

PROFF TAPE er vår mest solgte
sportstape og brukes både av toppidrettsutøvere og i breddeidretten.
Brukes ved behandling av leddbånd,
muskel og seneskader. Uelastisk
tekstiltape, som er bestrøket med
zinkoksydlim.

COACH TAPE er en uelastisk sportstape til forebygging og behandling
av skader. God tape med bra limkvalitet. Selges i kartong à 32stk.
Artikkelnr.:4402 3,8 cm x 9m

Artikkelnr.: 4560
3,8 cm x 10m, 30 pkn.
Artikkelnr.: 4572
2,5 cm x 10m, 40 pkn.

BSN LEUKOTAPE er av meget
høy kvalitet, og brukes gjerne
sammen med vår sportstape
proff for å gi ekstra god stabilitet.
Selges enkeltvis.
Artikkelnr.: 4178 3,8 cm x 13,7m
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PROFFXTRA TAPE har de samme
egenskapene og den gode kvaliteten
som PROFF TAPE er kjent for, men
er tilført ekstra kleb.
Bestrøket med zinkoksydlim.
Artikkelnr.: 4568
3,8 cm x 10m, 30pk

TENSOPLAST SPORT er elastisk
bandasjetape som brukes som
kompresjons-eller støttebandasje.
Selges enkeltvis.

UNDERWRAP til bruk under
tapen. Gjør at tapen er enklere
å fjerne etter bruk.
Selges enkeltvis.

Artikkelnr.: 4642 3cm x 2,5 m
Artikkelnr.: 4641 6cm x 2,5 m
Artikkelnr.: 4640 8cm x 2,5 m

Artikkelnr.: 4401 7 cm x 27,4m
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TAPE

SPORT PREMIUM SPORTSTAPE
• Nyutviklet tekstiltape av høy kvalitet
• Lett og funksjonell i bruk
• Uelastisk, sterk tekstiltape til forebygging og behandling av skader
• Sagtagget kant for lettere riving
• Flenskjerne for enklere håndtering
• Zinkoksyd klebestoff
• Norskprodusert
Artikkelnr.: 45615 3,8 cm x 10 cm.
Selges i kartong á 12 stk

KINESIOLOGITAPE
brukes av toppidrettsutøvere over hele verden,
og er en effektiv behandling uten
bivirkninger. Kan benyttes som kuldetape.
Selges enkeltvis. Str. 5 cm x 5 m
Artikkelnr.: 6376 Rosa
Artikkelnr.: 6377 Sort
Artikkelnr.: 6378 Blå
Artikkelnr.: 6379 Beige
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TAPE OG
KOMPRESJON

STRØMPETAPE til bruk for å holde
strømpene på plass. Leveres i ass.
farger og i størrelse 19 mm x 10 m.
Selges i 10 pkn.

QUICKFIX er en elastisk engangsbandasje som er svært enkel å
legge. Kleber godt til seg selv.
Brukes som rask kompresjon og
over sterile bandasjer.

Artikkelnr.: 414990
Artikkelnr.: 41492
Artikkelnr.: 414994
Artikkelnr.: 41493
Artikkelnr.: 41496
Artikkelnr.: 41497
Artikkelnr.: 41498
Artikkelnr.: 41499

Mørk blå
Hvit
Transparent
Sort
Gul
Rød
Grønn
Lys blå

Bredde 7 cm x 4,5 m
Artikkelnr.: 4603 hvit
Artikkelnr.: 46012 beige
Artikkelnr.: 4605 sort
Artikkelnr.: 4604 rød
Bredde 10 cm x 4,5 m
Artikkelnr.: 4601 hvit
Artikkelnr.: 46011 beige
Artikkelnr.: 4602 sort
Artikkelnr.: 4606 rød
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ELASTISK BANDASJE brukes
for å gi støtte, kompresjon og
avlastning, spesielt ved leddskader.
Bandasjen kan også brukes for
å forebygge skader.
Leveres i størrelse 8 x 450 cm.
Artikkelnr.: 41181

SCANSPORT
KOMPRESJONSBANDASJE
som passer spesielt godt til bruk
på en ledd/bløtdel skade og
muskelstrekk. Kompressjon,
sammen med nedkjøling, gjør
at skadeomfanget reduseres.
Artikkelnr.: 4607 5cm x 4,5m
Artikkelnr.: 4609 7,5cm x 4,5m
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TAPE OG
KOMPRESJON

GAZOFIX er et elastik
fikseringsbind med en klebende
overflate. Ekstra tynn og tett vev.
Inneholder lateks.
Artikkelnr.: 4630 8cm x 20m

SCANPOR FIX er en fikseringstape
som festes enkelt på huden.
Artikkelnr.: 4550 5 cm x 10 m
Artikkelnr.: 4551 10 cm x 10 m
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SÅRMATERIELL

SÅRVASK til rensing av sår. Brukes
før du setter på plaster, bandasje
eller andre beskyttelsesprodukter.
Rengjør såret på en effektiv og
skånsom måte.
Artikkelnr.: 4119
Artikkelnr.: 4139 i bulk

SKRUBBSÅRPLASTERET er vårt
beste plaster med stor, pustende, sårpute som ikke fester seg til
såret. Pakken inneholder
5 skrubbsårplaster.
Artikkelnr.: 41142 8X10 cm

TUPFER som egner seg til vask
og tørk av sår og navle. Velegnet til
vask av følsomme hudpartier. Loer
ikke i såret. Sterile og selges i 10pk.
Artikkelnr.: 4163

ROBUST PLASTER er et elastisk
og vannavstøtende tekstil plaster.
God klebekraft og sentralplassert
sårpute som ikke fester seg i såret.
Allergitestet lim. Fins i ulike
størrelser
Artikkelnr.: 4122 Strips
Artikkelnr.: 4158 Fingerplaster

NESEPLUGGER for rask stans av
blødning. Utvider seg til en myk
svamp som ikke fester seg og som
er lett å fjerne. Kan også klippes i
ønsket størrelse. Selges i 2 pk.
Artikkelnr.: 4164

SCANKVIKK BANDASJEPLASTER
er et sterilt, mykt og elastisk kompress for tørre og moderat væskende sår. Fester seg ikke til såret.
BANDASJE Pkn à 5 stk,
Artikkelnr.: 4701 5x 7,5cm, hvit
Artikkelnr.: 4702 5x10cm, hvit
Artikkelnr.: 4703 15x10cm, hvit
VANNTETT BANDASJE Pkn à 5 stk,
Artikkelnr.: 4705 5x 7,5cm hvit
Artikkelnr.: 4706 10x10cm hvit
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SÅRMATERIELL

BLODSTOPP SPRAY brukes på
skrubbsår, rift/kutt, Passer bra
der plasteret ikke sitter (hår, krem,
svette o.l.). Stopper blødninger raskt.
Artikkelnr.: 4482 50 ml.

SCANSOFT KOMPRESS en steril
høyabsorberende kompress med
spesialbehandlet overflate på
begge sider (uten lim).
Artikkelnr.: 4120 5 x 7,5cm
Artikkelnr.: 4121 7,5 x10cm

ØYESKYLLE i ampuller med
0,9% natriumkloridløsning 30 ml.
Selges i pakning av 20 stk.

ANTIBAK håndsprit. Leveres i
flasker à 85ml og kan derfor taes
med i håndbagasjen på fly ol.

Artikkelnr.: 114001

Artikkelnr.: 4763

SOFT NEXT limfritt plaster er
blodabsorberende, hudvennlig
og tverrelastisk. Et plaster som
gir stor bevegelighet over ledd.
Selvheftende og fester ikke til
hud, hår og sår. Str. 6cm x 1 m

UNI NEXT bandasjen er en kraftig
og absorberende bandasje som kun
hefter til seg selv.
Artikkelnr.: 012361 8cm x 50cm

Artikkelnr.: 012321 beige
Artikkelnr.: 012323 blå
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IS OG KJØLEPRODUKTER

Den klassiske ISPOSEN brukes
når man har behov for hurtig
nedkjøing ved akutte skader.
Posen er til engangsbruk og festes
med tape, elastisk bandasje eller
Scanplast. Selges i krt. 24 stk.

ISSPRAY gir umiddelbar og rask
nedkjøling ved mindre skader.
Denne issprayen er det lurt å ha
tilgjengelig under kamp og trening.

ICEBAG lindrer ved skade og
hindrer hevelse. Beholderen er
helt tett og har en kapasitet
på 946 ml. Posen fylles med is.

Artikkelnr.: 41491

Artikkelnr.: 6387

SCANPLAST er en praktisk
krympeplast til bruk for å feste
ispose og som kompresjon etter
bløtdelskader. Rask og legge,
og enkel å bruke.

SKIN LUBE er en vaselinkrem som
forhindrer blemmer på friksjonsutsatte områder. Varer lengre
enn vanlig vaselin grunnet høyt
smeltepunkt.

ARNICA GEL gir en effektiv og
målrettet lindring av skaden.

Artikkelnr.: 4643 10cmx150m
Artikkelnr.: 4107 dispenser

Artikkelnr.: 4629 454 gr.

Artikkelnr.: 4148
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Artikkelnr.: 4451
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VARMEPRODUKTER

HOT & COLD THERAPY PACK
kan fryses ned eller varmes
opp etter behov.
KALD: motvirker hevelse og blodutredning. virker smertedempende.
VARM: løsner muskelspenninger,
virker smertedempende. Kan brukes
flere ganger. Må kjøles/varmes
på forhånd.

RÖWO VARMEKREM er basert på
naturlige og rene planteekstrakter,
utviklet for å kunne gi langvarig
varme som gir bedre blodtilførsel
til hud og muskler

ROWO SPORTS GEL er laget i
Tyskland av høykvalitets naturlige
urter inkludert japansk peppermynteolje, Arnica, kamille, solhatt
og trollhassel.

Artikkelnr.: 414998 50 ml

Artikkelnr.: 4149982 200 ml

RÖWO MASSASJELOTION VARME
reduserer friksjon under massasje
og beskytter huden til både pasient
og terapeut. Varmen gir bedre blodtilførsel til hud og muskler. Svært
lett å vaske bort.

RÖWO MASSASJELOTION
reduserer friksjon under massasje
og beskytter huden til både pasient
og terapeut. Svært lett å vaske bort.

Artikkelnr.: 860126

RÖWO SPESIAL SALVE
brukes ved massasje og
reduserer friksjon.
Artikkelnr.: 41955 550 ml

Artikkelnr.: 4149985 1000 ml

Artikkelnr.: 4149987 1000 ml
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HÅNDBALLKLISTER

TRIMONA HÅNDBALLKLISTER
av meget høy kvalitet. Brukes av
mange tyske og internasjonale
toppklubber. Klisteret egner seg
godt til hall, da det er enkelt å
gjøre rent hallgulv.
Artikkelnr.: 6384 250 gr
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NATUR HÅNDBALLKLISTER
Meget drøy i bruk og leveres i
100 og 500 ml bokser. Lett å
vaske bort fra gulv og haller.
Artikkelnr.: 6382 100 ml
Artikkelnr.: 6381 500 ml

HARPIKS HÅNDBALLKLISTER
Meget drøy i bruk og selges
i 500 ml bokser.
Artikkelnr.: 6380
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KLISTERFJERNER

KLISTERFJERNER LOTION
(Trimona)
Fjerner håndballklister fra hendene
på en skånsom og effektiv måte.
Leveres i boks på 250 gram
Artikkelnr.: 6385

TRIMONA KLISTERFJERNER
Fjerner klister fra hendene på
en skånsom og effektiv måte.
Selges i sprayflaske på 250 ml

TENSOSPRAY brukes under tape
for å beskytte huden og ved fiksering av underbind. Tørker hurtig
og er enkel i bruk. Freonfri.

Artikkelnr.: 6388

Artikkelnr.: 63831 300 ml

TAPE FJERNER
Fjerner skånsomt tape fra huden.
Selges i sprayflaske på 118 ml.
Artikkelnr.: 6383

FOREBYGGING • BEHANDLING • RESTITUSJON • REHABILITERING

13

INSTRUMENTER
OG FOTPLEIE

BANDASJESAKS er en saks
som er spesielt egnet for klipping
av bandasjer.
Artikkelnr.: 124617

GNAGSÅRPLASTER/PLATER
for lindring av gnagsår.
Artikkelnr.: 4180
5 stk. oval form str. 43x80mm
Artikkelnr.: 4180
10 stk. str. 250x150mm
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Medicare TÅNEGLKLIPPER er en
forkrommet klipper med skarpe,
sterke kniver for presise kutt og
langvarig bruk. Perfekt for
optimal presisjon.

Medicare NEGLBÅNDSKLIPPE
har skarpe, sterke knivblader som
passer perfekt for presis neglebånds trimming og langvarig bruk.
Innebygd fjær for ekstra kontroll

Artikkelnr.: 44571 tånegl klipper
Artikkelnr.: 4457 tånegl saks

Artikkelnr.: 4458

TÅBALL OG FOTBUE STØTTE
er den optimale løsningen for
å gi god støtte under beinet.

FOTFILER er et godt hjelpemiddel
for å fjerne hard hud under føttene.
Fins i 2 varianter. Brukes sammen
for best resultat.

Artikkelnr.: 4652 Tåballstøtte
Artikkelnr.: 4757 Fotbuestøtte

Artikkelnr.: 4761 grov
Artikkelnr.: 4762 fin
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KOMPRESJON OG
KULDEBEHANDLING

RECOVERY SPORTS SYSTEM
Effektiv måte å bli kvitt slaggstoffer
slik at du raskere er restituert for
neste økt. Brukes i dag av en
rekke toppidrettsutøvere.
Artikkelnr.: 4116

Brukes i dag
av en rekke
toppidrettsutøvere

Behandlingsenhet
Artikkelnr.: 4633
Compry Cool
behandlingsenhet
Dobbel

Artikkelnr.: 4639
Compry Cool
behandlingsenhet
Enkel

COMPRY COOL effektiviserer kompresjon og kuldebehandling av akutte skader. Kjøling og kompresjon
er viktig når en skade oppstår og med Compry Cool optimaliserer du behandlingen.

Mansjetter

SKULDER
Artikkelnr.: 4663
Medium venstre
Artikkelnr.: 4668
Large venstre
Artikkelnr.: 4664
Medium Høyre
Artikkelnr.: 4665
Large Høyre

HÅNDLEDD
Artikkelnr.: 4661
M venstre
Artikkelnr.: 4662
M høyre

RYGG
Artikkelnr.: 4666
One size

ANKEL
Artikkelnr.: 4670
Large
Artikkelnr.: 4660
X- Large

BEN
Artikkelnr.: 4667
Large

HOFTE/LYSKE
Artikkelnr.: 4616
Høyre
Artikkelnr.: 4617
Venstre
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ORTOSER

RYGGSTØTTE ONE SIZE er en enkel
justerbar ryggstøtte i neopren med
innsydde stålfjærer for støtte,
varme og avlastning av ryggen.
Artikkelnr.: 4477

ALBUSTØTTE ONE SIZE er en enkel
justerbar støtte som gir god kompresjon og varme i albueleddet.
Kan brukes ved tennisalbue og
betennelse i albueleddet.
Artikkelnr.: 4720

HÅNDLEDDSTØTTE ONE SIZE
Støtte med unik passform til håndleddet. Justerbar stropp gir god
passform og komfort.
Artikkelnr.: 4717

KNESTØTTE NEOPREN er en støtte
som gir varme og beskyttelse av kne
ved belastning, ved vridning eller om
man ønsker ekstra varme rundt kneet.
ALBUSTØTTE NEOPREN er en
enkel støtte som gir god kompresjon og varme i albuleddet.

ANKELSTØTTE NEOPREN er en
støtte som gir varme og kompresjon til svake og skadde ankler.

Artikkelnr.: 4723 small
Artikkelnr.: 4724 medium
Artikkelnr.: 4725 large

Artikkelnr.: 4732 small
Artikkelnr.: 4733 medium
Artikkelnr.: 4734 large
Artikkelnr.: 4735 x-large
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Uten patella
Artikkelnr.: 4726 small
Artikkelnr.: 4727 medium
Artikkelnr.: 4728 large
Artikkelnr.: 4729 x-large
Med patella
Artikkelnr.: 4736 small
Artikkelnr.: 4737 medium
Artikkelnr.: 4738 large
Artikkelnr.: 4739 x-large
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ORTOSER

HÅNDLEDDSTØTTE ONE SIZE er en
skinne som gir god kompresjon til
svake og skadde håndledd. Lindrer
smerter og forebygger ny skade.
Artikkelnr.: 4720

ANKELSTØTTEONE SIZE er en
støtte som gir varme og god
kompresjon til svake og ømme
ankler. Kan strammes både
lateralt og medialt.

KNESTØTTE ONE SIZE er en støtte
som gir varme og beskyttelse av
kne ved belastning, vridning eller
om man ønsker ekstra varme
rundt kneet.

Artikkelnr.: 4441

Artikkelnr.: 4440

ELASTISKE ORTOSER gir lett
støtte til trening og kamp.
Leveres i ulike størrelser.

Albuestøtte
Artikkelnr.: 4723 small
Artikkelnr.: 4724 medium
Artikkelnr.: 4725 large

Håndledd/tommelststøtte
Artikkelnr.: 4711 small
Artikkelnr.: 4712 medium
Artikkelnr.: 4713 large
Artikkelnr.: 4714 x-large

Ankeltsøtte
Artikkelnr.: 4707 small
Artikkelnr.: 4708 medium
Artikkelnr.: 4709 large
Artikkelnr.: 4764 x-large

Knestøtte
Artikkelnr.: 4646 small
Artikkelnr.: 4647 medium
Artikkelnr.: 4648 large
Artikkelnr.: 4649 x-large

FOREBYGGING • BEHANDLING • RESTITUSJON • REHABILITERING

17

MEDISINKOFFERTER

MEDISINBAG PROFF er ferdigpakket med alt
du trenger av medisinsk utstyr til trening og
kamp. Dette er en perfekt medisinbag for laget

MEDISINBAG HÅNDBALL er ferdigpakket
med alt du trenger av medisinsk utstyr til
håndballklubben

Artikkelnr.: 4476 komplett
Artikkelnr.: 4472 uten innhold

Artikkelnr.: 4470 komplett
Artikkelnr.: 4472 uten innhold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 isposer
4 sportstape
10 strømpetape
2 elastiske bandasjer
1 tupfere 10 stk
1 neseplugg 2 pk
4 sårservietter
1 skrubbsårplaster
1 gnagsårplaster
1 Quickfix 7,5 cm
5 kompresser
1 Scankvikkbandasje
1 kompresjonsbandasje
2 øyeskylle 30 ml
1 Robust strips 20 stk
1 Röwo varmekrem 50 ml
1 saks
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4 isposer
2 sportstape
1 ElastoQuick Sport 3 cm
1 Quickfix 7,5 cm
1 Quickfix 10 cm
2 elastiske bandasjer
1 tupfere 10 stk
1 neseplugg 2 pk
10 sårservietter
1 Uni NEXT bandasje
1 gnagsårplaster
5 kompresser
2 kompresjonsbandasje
2 øyeskylle 30 ml
1 Robustplaster 6 x10 cm, 10 stk.
1 Universal plaster 18 stk.
1 saks, pinsett, sikkerhetsnåler
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KLUBBPUTER

MEDISINSKRIN PROFF er en
svært solid aluminiumskoffert
som er perfekt til å fylle alt av
sportsmedisinsk utstyr du
skulle trenge.
Artikkelnr.: 4181 uten innhold

KLUBBPUTE HÅNDBALL
som er tilpasset ditt håndballag
og inneholder følgende:

KLUBBPUTE FOTBALL
som er tilpasset ditt fotballag
og inneholder følgende:

Artikkelnr.: 4171 komplett

Artikkelnr.: 4184 komplett
Artikkelnr.: 4149 uten innhold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 isposer
2 sportstape
1 ElastoQuick Sport 3 cm
1 Quickfix 7,5cm
1 neseplugg 2pk
1 gnagsårplaster
1 elastisk bandasje 8 cm
1 Universal plaster 18 stk.
1 skrubbsårplaster
1 kompresjonsbandasje
1 sårvask 6 stk
1 Robustplaster 6x10 cm, 10 stk.
1 bandasjesaks

REFILLSETT KLUBBPUTE FOTBALL
Vi har pakket det du trenger til å fylle på Klubbputen
Artikkelnr.: 4187

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 isposer
2 sportstape
1 strømpetape
1 gnagsårplaster
1 elastisk bandasje
1 skrubbsårplaster
2 sårvask
1 isspray
1 bandasjesaks

2 isposer, 2 sportstape, 1 strømpetape,
1 elastisk bandasje, 1 skrubbsårplaster,
1 gnagsårplaster, 2 sårvask, 1 isspray
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www.scansport.no

Sportsmedisin til
topp og bredde
Katrine - keeper
Håndballandslaget

Marius - venstre ving
Vindbjart FK

Norgesplaster AS,
Granlivegen 21, N-4707 Vennesla
Tlf. 47 38 15 22 00. www.scan-sport.no

