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hjælpe andre!

Undervisningsteam
Fysioterapeut og Salgschef, Torben Blenstrup (tv). Kiropraktor, lektor og PhD fra 

SDU, Corrie Myburgh (midt). Kiropraktor, Kim Corfixen (th).
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sortiment, høj faglighed og god kundeservice. 
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AlfaCare Danmark er en del af 
AlfaCare Group, som er Nordens 
førende leverandør af klinikudstyr, 
behandlings- og genoptrænings-
produkter. 
AlfaCare Danmark kan tilbyde alt, hvad du har brug for. Vi forhandler føren-
de brands og kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. 

Besøg www.alfacare.dk for mere information om alle vores spændende 
produkter. 

Det er vores fornemmeste opgave, at kunne give dig den bedste service og 
gøre dine indkøb overskuelige og lette. Derfor er du altid mere end velkom-
men til at kontakte os! 

Salgschef: Torben Blenstrup
tlf.nr. 21221010 

e-mail: torben@alfacare.dk

Marketingchef: Irene Schøller
tlf.nr. 61700602

e-mail: irene@alfacare.dk

 
Vi har en høj faglighed i AlfaCare Danmark og den er vi glade for at kunne dele med dig 
gennem AlfaCare Academy. Vi tilbyder bl.a. hvert år kvalificeret og yderst lærerige kur-
ser i Dynamic Tape, IASTM og Dry Needling*. Du har allerede mødt vores fantastiske 
undervisningsteam på forsiden:

• Torben Blenstrup har 20 års erfaring som fysioterapeut og har undervist i mange år i for skellige 
 tapekoncepter herunder Dynamic Tape. 
• Corrie Myburgh er kiropraktor, lektor og PhD på SDU, Corrie Myburgh med mere end 15 års 
 erfaring indenfor dry needling og IASTM.  
• Kim Corfixen er kiropraktor og har undervist i dry needling i 5 år og praktiserer selv Dry  Needling dagligt. 

Torben, Corrie og Kim står klar til at lære dig nye teknikker, give dig effektive redskaber og stor viden, så du direkte 
efter kurserne kan tage den tilegnede læring i brug på behandling af dine klienter. Du kan se vores kursus oversigt 
for efteråret i denne brochures indstik. Tilmelding og mere information kan ske på www.alfacare.dk/kurser. Ønsker 
du et privat kursus for dig og din klinik, så kontakt os gerne for nærmere information.
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen!

*Læs meget mere om Dynamic Tape, IASTM og Dry Needling i denne brochure. 



www.alfacare.dk

Jeg ville ønske, jeg havde haft 
Dynamic Tape for 15 år siden…
I februar 2003 havde jeg, Torben Blenstrup, en artikel i ”Dansk 
Sportsmedicin” hvor jeg beskrev scapulas funktion, som en af de 
første her hjemme. I dag ved alle at sådan er det og rigtig mange 
praktiserer undervisning i scapula setting, hvilestilling, position osv. 
Kært barn har mange navne.
Alle taler om scapula control og stabiliserende muskler, men få taler 
om Scapulas suspension (ophæng) og sammenhængen mellem 
levator scapula og Trapezius superior.

I min verden bliver trap.sup altid forlænget når skulder smerter 
indtræder, men mange forveksler dette med en spændt muskel, nok 
fordi den er smertefuld, når vi palperer. Men sandheden er nok, at 
den gør ondt, fordi den er trukket lang. Til gengæld bliver Levator 
scapula hypertens, fordi den nu skal arbejde ekstra hårdt.

Holdningskorrektion er den vigtigste del af skulderbehandlingen, 
men for at kunne dette, er det en fordel at aflaste Suspensionen. 
Dette bliver ofte gjort med Leuko P Tape (den brune) og fungerer 
sådan set fint. 

Men nu hvor jeg har ”mødt” Dynamic Tape, kunne jeg aldrig finde 
på at bruge andet. Fordelen ved Dynamic Tape er, at den stærke 
rekyl kan positionere scapula, men fordi det er en elastisk tape kan 
patienten stadig bevæge sig frit, hvilket er et problem med den rigide 
Leuko Tape P.

Dynamic Tape giver ganske enkelt en stærk mekanisk reducering 
af belastningen på belastet/skadet væv, assisterer svage muskler 
og forbedrer alignment. Samtidig bevares fuldt bevægelige 
udslag, hvilket er nødvendig for at opnå en god funktion uden 
kompensatoriske bevægelser.

SÅ DYNAMIC TAPE ER ALTSÅ IKKE EN KINESIOLOGI TAPE!

Holdningskorrektion med Dynamic Tape Anlæggelse af Upper Limb Offload

Jeg giver gerne dig og din 
arbejdsplads en gratis 

introduktion til 
Dynamic Tape. 

Bare kontakt mig på 
info@alfacare.dk!  

Jeg afholder også 
Basis kurser i Dynamic Tape, 
for mere info se vedsendte 

indstik eller på 
alfacare.dk/kurser. 

Vil du vide mere om 
Dynamic Tape så tjek 
www.Dynamictape.dk 

eller Facebook 
”Dynamic Tape i Danmark”
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Togu træningsprodukter er lig med kvalitet!
Togu er et tysk kvalitetsmærke, der tilbyder udfordrende og mangfoldige 
træningsprodukter til både børn og voksne. Vi tilbyder hele Togu’s sortiment.

Vores kunder er også glade for Togu 
produkterne 
Rikke Østergaard, klinikejer af BeneFiT Karup, har flere Togu 
produkter i sin klinik og fortæller: 
”Vi bruger primært Togu produkterne i vores træningssal, 
men ser også at flere af vores kunder er interesseret 
i, at kunne købe produkterne til hjemmebrug. Jeg 
vil, især, nævne Togu produkterne for deres gode 
kvalitet, de holder eksempelvis luft og facon i betydeligt 
længere tid end mange andre lignende produkter. 
Udover produkterne til (genop-)træning er jeg glad for 
den kileformet siddepude, der også kan bruges som 
rygstøtte. Jeg bruger den selv og anbefaler den også til 
mine kunder – her forleden dag solgte jeg faktisk en til 
min bankrådgiver. Jeg kan kun give de Togu produkter, 
jeg har, mine varmeste anbefalinger.”

Togu’s ACTISAN serie har en antibakteriel overflade. 
Dette er idéelt, når mange benytter det samme 
træningsprodukt.

Der findes også smarte Togu produkter for børn.
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ability to increase short term joint 
ROM’ eksisterer. 

Corrie Myburgh behander jævnligt 
med IASTM værktøjet, Ttool, og for-
tæller: “I was recently treating an eli-
te triathlete, who had been involved 
in a crash, impacting her left flank 
on a car. She subsequently complai-
ned of infra-scapular tenderness. 
The trauma was quite recent (3 days 
previously) and I was therefore in-
tending to be very conservative with 
my soft tissue work. I initiated a very 
‘light’ IASTM treatment with about a 
third of the pressure I normally use 

Instrument Assisted Soft 
Tissue Mobilization (IASTM) 
bliver mere og mere popu-
lær blandt fysioterapeuter, 
kiropraktorer og andre sund-
hedsprofessionelle, da det 
er et effektivt værktøj til 
behandling af bløddelsrelate-
rede lidelser. 
Selvom idéen med ”scraping” på 
bløddele ikke er ny, har muligheden 
for at skabe bedre måder at designe 
og udvikle IASTM værktøjer på, givet 
ny interesse for IASTM behandlinger.  
Som med alle nye kliniske værktøjer 
overgår praktiske erfaringer de 
evidensbaseret beviser- det samme 
gælder for IASTM. Det kan dog næv-
nes, at der er et systematisk review 
(Cheatham et al. 2016), som indike-
rer at: ‘some evidence supporting its 

Der findes forskellige IASTM instrumenter på markedet og 
vi er stolte af, at kunne præsentere vores eget specialdesignet IASTM værktøj; Ttool. 

Designet eliminerer behovet for flere værktøjer, da Ttool består af flere enkelte 
og dobbelt affasede kurser, som passer til alle udvendige flader på kroppen.  

Derudover har vi et special udviklet AlfaCare tool glide, der giver et perfekt glid henove 
huden. Sidst men ikke mindst, har vi et Ttool hylster i Italiensk læder, der beskytter 

Ttool’et og gør det nemt altid at have ved hånden.

and was immediately struck by how 
quickly the red response appeared 
from the soft tissue. After 15-20 
seconds the patient commented on 
how ‘ticklish and irritating’ the treat-
ment felt”.

Corrie fortsætter: “The beauty of 
the IASTM device is the amount of 
assistance it provides to the practi-
tioner- it really is like having a good 
golf club. I believe that as more me-
chanistic research is conducted, we 
will see that pressure is not the key 
to the effect of this instrument. Four 
to five kg of pressure is uncomfor-
table for the patient when receiving 
IASTM. Try using 0.5/1kg of pressure 
and see if you have the desired clini-
cal effect- you may be surprised…”

Synes du IASTM kunne være no-
get for dig? Så kom og vær med til 
vores IASTM kurser med fokus på 
sportsskader. Du kan læse mere om 
vores kurser på www.alfacare.dk/
kurser og/eller læse indstik i denne 
brochure for praktisk information. 

IASTM - det handler ikke om, hvor hårdt du trykker! 
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AlfaCare har alt, 
hvad du kan ønske 
dig af tape
Kinesiologi tape
Dynamic Tape
Sportstape 
m.m.
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Dry Needling - effektiv behandling af triggerpunkter
Dry needling er i dag en behand-
lingsteknik, som er begyndt at 
vinde større og større indpas i både 
privat klinikker og i offentlige sund-
hedscentre/genoptræningsafdelin-
ger. Derudover ses det også, at der 
kommer mere og mere forskning 
indenfor området. Dry needling er 
en behandslingsteknik, der kende-
tegnes ved en øget præcision ved 
behandling af triggerpunkter. Ved 
almindelig iskæmisk kompression 
er det ikke altid, at det er muligt at 
reducere aktiviteten i et triggerpunkt 
og symptomerne persisterer. Ved 
dry needling angriber man målrettet 
triggerpunktet for at deaktivere det-
te. Det opleves ofte som et eller flere 
twitch i den behandlede muskel. 
Patienterne oplever derefter ømhed, 
men når denne er aftaget, er der 
ofte stor reduktion i deres sympto-
mer.
Dry Needling er yderst effektiv i 
behandling af muskuloskeletale 
problematikker, men kræver også en 

vis kunnen for at mestre det. Som 
eksempel kender vi nok alle den re-
sistente nakke patient, der bliver ved 
med at have, hvad de beskriver, som 
en låsning lavt cervicalt efter deres 
nakkehold. Kiropraktor og daglig 
bruger af dry needling, Kim Corfixen 
oplever ofte, at hvis man dry needler 
levator scapula, så forsvinder denne 
fornemmelse og stivhed. Levator 
scapula er kendt som ”the stiff neck 
muscle” og er ofte synderen i de 
akutte hold. Det samme gælder for 
lændepatienterne. Mange gange 
oplever Kim, at 
folk ikke får den 
bevægelighed og 
reduktion i smer-
te, som forventet 
med alminde-
lig kiropraktisk 
behandling. Dry 
needling af Quad-
ratus Lumborum 
kan på én be-
handling reducere 

AlfaCare tilbyder alt indenfor Dry Needling, så du har alt, 
hvad du behøver for, at kunne give dine klienter dry needling behandling

deres smerte med 30-50%. 
Med den rette teknik og undervis-
ning kan dette blive noget, du vil 
kunne tilføje til din værktøjskasse 
og på vores dry needling basis 
kursus er der udvalgt de 10 mest 
almindelige behandlede muskler, så 
du allerede dagen efter kan komme 
godt i gang med målrettet behand-
ling af triggerpunkter. Du kan læse 
mere om vores kurser på www.
alfacare.dk/kurser og/eller læse 
indstik i denne brochure for prak-
tisk information. 

App
Vil du hellere have det hele online, så kan du 
hente vores app, der er baseret på bogen og 
med tilhørende videoer.  Søg på ”Dry Need-
ling 101” i Appstore eller Google Play.

Dry Needling 101 – 
A Clinician’s Handbook 
er for dig, som allerede har kendskab til dry 
needling. Bogen indeholder mere end 170 
illustrationer, som indeholder anatomi, 
refererede smertemønstre og dry needling 
teknikker. 

Specialdesignet 
Dry Needling Nåle
Agupunts specialdesignede dry needling nåle 
giver dig og dine patienter en helt ny oplevel-
se af dry needling behandlingen.

Kiropraktor, Johan Søltoft, fra Kiropraktorerne 
Gyrst og Mehlum siger, ”Vi bruger på klinikken 
kun dry needling nåle fra Agupunt. Vi har 
til dato ikke fundet nåle af samme kvalitet. 
Nålene er skarpe og glider nemt igennem 
muskulaturen, hvilket mindsker evt. ubehag 
for patienter og gør arbejdet for behandleren 
nemmere. Nålene kan varmt anbefales”. 

Læs mere og bestil på www.alfacare.dk
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Like vores Facebook side og vær med i 
lodtrækningen om en Togu Jumper*

Ved at like vores facebook side vil du være opda-
teret med tilbud, videoer til inspiration og meget 
meget mere. 
Find os på www.facebook.com/alfacaredanmark
*Vinderen af Togu Jumper vil blive annonceret på facebook, 

når vi har nået 300 likes på vores side. 

25% rabat på hele BTL serien 
i september måned 

Ko
nk

ur
ren

ce
BTLs unikke produkter vinder ind på det danske 
marked med sin høje kvalitet.
Serien består af:
BTL-6000 High Intensity Laser 7W eller 12W
BTL-6000 SWT Easy eller Topline (Shockbølge)
BTL-6000 TR Terapi Pro (Diathermi)
Og meget mere

Ring eller skriv for at høre nærmere.
Tlf: 21221010 
e-mail: torben@alfacare.dk

 

AlfaCare Danmark ApS, Engvej 14, 2690 Karlslunde  
Tlfnr. (+45) 34118888 | Firma e-mail: info@alfacare.dk
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