
Våren och sommaren närmar sig med 
stormsteg! 
Och  även löpsteg... Har du kommit igång med träningen 
inför de lopp du anmält dig till i år och känner att du vill ha 
bätttre koll på din löpteknik kan du få hjälp hos oss.

Boka in dig hos vår duktiga “löpnaprapat” Joakim för en löpkonsultation! 
Då får du råd och tips av honom hur du ska förhålla dig till ditt löpupplägg 
och också därigenom minska risken för att dra på dig onödiga överbelastin-
ingsskador. Detta gäller oavsett om du är nybörjare eller om du har många 
mil och lopp i benen. Välkomna! Boka tid här!

Specialistgruppen hälsar Ida Leipe välkommen till vårt team! 
Efterfrågan på Specialistgruppens tjänster ökar och för att möta efterfrågan så har vi anställt 
ytterligare en medarbetare, nämligen Ida Leipe. Ida har ett stort intresse av idrott och idrottsskador. 
Hon har i flertalet år arbetat som terapeut åt fotbollsklubbar, nu senast Akropolis. Vi hälsar Ida 
välkommen och vi är övertygade om att hon kommer passa perfekt in i vårt team! 

Nyhetsbrev våren 2015

Släpp fötterna loss - det är vår!
Nu är det dags att släppa ut våra vänner från varma skor 
och strumpor. Varför inte ge dem en bra start på säsongen? 
Under maj & juni får du 15% rabatt på valfri behandling!

Vårerbjudande! succen med 
klippkort kommer tillbaks!

Köp dessa klippkort mellan 1/5 - 30/6! 
Klippkorten gäller till 31/12-2015 och 

även för familjemedlemmar!
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De vanligaste områdena/skadorna 
vi undersöker är bl.a: 
- Muskelbristningar
- Senbesvär
- Ligament/ledbandsskador
- Nervskador
- Ljumsskador
- Knäskador, menisk
- Höftbesvär
- Axel och armbesvär

Vi är specialinriktade på besvär i muskler, leder och nervsystemet och 
använder ofta ultraljudsundersökning som komplement till övriga kliniska 
undersökningar. Detta för att ännu bättre säkerställa vilken struktur som 
orsakar smärta eller nedsatt funktion. Med ultraljud kan man också se 
omfattningen av en skada och även följa läkningsprocessen över tid. 
Ultraljudsundersökning lämpar sig väldigt bra som komplement till den övriga 
undersökningen. Vi har ofta korta väntetider för att få en ultraljudsunder-
sökning. Oftast kan du få tid senast första vardagen efter kontakt. Du behöver 
ingen remiss för att få komma till oss. Välkommen att kontakta oss för mer 
information eller läs mer här!

Specialistgruppen AB
Warfvinges väg 26, 
112 51 Stockholm

www.specialistgruppen.se
info@specialistgruppen.se

08-400 240 55

Ida Leipe

Muskuloskeletal ultraljudsundersökning hos oss på 
Specialistgruppen!

Den 5 maj är det Fothälsodagen och i 
år är temat “tonårsfötter”. Alla som är 
mellan 13-19 år får under v 19 & 20, 
20% rabatt på en fotvårdsbehandling. 
Så passa på om du är tonåring eller 
har barn som är tonåringar, gör en koll 
av fötterna! Välkomna! Boka tid här!

http://www.bokadirekt.se/places/specialistgruppen-4068
http://specialistgruppen.se/kontakt/
http://specialistgruppen.se/muskuloskeletalt-ultraljud/
http://www.bokadirekt.se/places/specialistgruppen-4068
www.facebook.com/Specialistgruppen

