
Måndag 22 februari får vi äntligen visa upp till vår nya hemsida med tillhörande webshop! Här kan du se vårt sortiment, 
beställa samt lista dina favoriter. Du hittar även information om Catell och oss som jobbar här. Kontakta oss för att sätta 
upp ditt konto.

PRODUKTKATALOG 2021
Vi låter 2020-års produktkatalog leva vidare 
ett år till. Årets nyheter hittar du tillsammans 
med komplett sortiment på vår hemsida: 
www.catell.se

Även i år ligger våra priser kvar utan 
höjningar och självklart behåller vi vår 
Lägsta Prisgaranti.
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NYHET – NU KAN DU HANDLA I VÅR WEBSHOP!

Marina Fyrpihl Lundin
Leg. arbetsterapeut
0705-54 82 16
marina@catell.se 

CATELL NEWS
2020 var året då vi lärde oss att ställa om, vi gick från fysiska möten 
till digitala träffar. Vi har upptäckt att möten över nätet funkar bra 
i många olika sammanhang, allt från det mindre kundbesöket till 
större evenemang. Även ett par mini-workshops har vi genomfört 
med mycket skratt och kollegialt kunskapsutbyte. Vi vill passa på 
att tacka er för att ni har varit så öppna och po sitiva till att träffa oss 
över nätet.

Nu ser vi fram emot ett nytt år och vi rivstartar 2021 med en ny 
hemsida och webbshop, mer information om det finner du nedan. 
Under våren startar vi också upp nya avtal med bland annat 
Region Skåne. På lite längre sikt ser vi fram emot att besöka er, 
men tillsvidare följer vi de rekommendationer som ges. Vill du träffa 
oss digitalt? Läs hur du går till väga, längst bak i nyhetsbrevet.

Hälsningar
Karin & Marina

Karin Folkesson
Leg. arbetsterapeut
0703-91 33 20
karin@catell.se
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SMART STRAP
Smidig handledsortos 

k Bilateral  
k Tillverkad av neopren och polyamid

ART# STORLEK FÄRG PRIS
7701 One size  219.-
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WRIST WRAP   STABIL Kort enkel handledsortos

k Bilateral
k Stabilt och slitstarkt material

ART# STORLEK FÄRG PRIS
7704 One size  149.-

ART# VÄNSTER ART# HÖGER STORLEK MÅTT FÄRG PRIS2012-L23 2012-R23 S/M 16-19 cm  399.-
2012-L34 2012-R34 M/L 19-22 cm  399.-

CARPAL LIFT  
Enkelt handledsstöd

k Polstrad med kudde volart ulnart
k Tillverkad av foammaterial med 
 utsida av nylon och lycra

Mät runt MCP-lederna
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CATELL ARMSLING LIGHT
k Bilateral
k Appliceras snett över ryggen
k Anpassas med låssöljor och kardborre
k Längden kan justeras
k Tillverkad av nylon och polyester

CATELL MULTISLING
k Bilateral
k Metervara
k 28 st krokodilkardborrar medföljer
k Tillverkad av nylon och polyester

ART# BREDD LÄNGD FÄRG PRIS
8840 55 mm 2 x 12 m 599.-

ART# STORLEK FÄRG PRIS
8860 X-Small - X-Large  449.-

CATELL ACTIVE SHOULDER
k Bilateral
k Anpassas med spännen och kardborre
k Justerbara elastiska axelband för extra stöd
k Tillverkad i mjukt spacermaterial (polyester,     polyamid och elastan) 

XS S M L XL
CM 25-27 27-29 29-32 32-35 35-38

Mät cirkulärt runt överarmen för rätt storlek

ART# BREDD LÄNGD FÄRG PRIS
8850 55 mm 136 cm 189.-
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Nyhet - THUMBX 
En ny stadig tumortos som stödjer och 
avlastar tummens CMC1 och MP-led. 
Ortosen, som är bilateral, har en tunn 
formbar aluminiumram som är beklädd 
med en mjuk och behaglig foamyta. 

Den tunna aluminiumramen gör ortosen 
enkel att forma samtidigt som den ger ett 
stabilt stöd.

Läs mer om produkten på vår hemsida 
www.catell.se

NYHET – EDEMA LONG
EDEMA-familjen växer med en längre handske 
i Light-materialet som motsvarar 
kompressionsklass 1-2.

k Bilateral ödemhandske
k Tillverkad av nylon och lycra
k Sömmarna på utsidan för att minimera tryck
k Latexfria
k Säljs styckvis

Läs mer om produkten på vår hemsida 
www.catell.se
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PRIS

  179.-

PRIS

  169.-



Prisma - När bra blev ännu bättre!
Tack vare era kloka tankar och idéer har vår 
omtyckta Prisma gått från bra till ännu bättre. 
Bättre passform, snyggare och nättare utse-
ende. Den uppdaterade versionen har även 
flera möjligheter att fästa drag. Detta utan att 
rucka på tidigare uppskattad utformning med 
två utbytbara skenor dorsalt, möjlighet till 
stöd ulnart och delbart band. 
Allt detta tillsammans ger en ortos med 
många uppskattade anpassnings-
möjligheter.

Läs mer om Prisma på vår hemsida 
www.catell.se
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Catell AB   |   Västberga Allé 26   |   126 30 Hägersten   |   Tel 08-727 95 30
www.catell.se   |   info@catell.se

TRÄFFA OSS 
DIGITALT!
Önskar du träffa oss digitalt? Hör av 
dig till oss så bokar vi in en tid som 
passar. Inför mötet skickar vi ut en 
länk som du använder för att ansluta 
till mötet. Vi skickar även ut lite prover 
till dig som vi tittar på tillsammans när 
vi ses. 

Vi ser fram emot att träffa dig!

följ oss på instagram 
för senaste nyheterna!

catell_handterapi


