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Dagstrumpa mot
kramp och värk
• Motverkar kramp, restless legs, myrkrypningar,
stickningar, träningsvärk och växtvärk. Lindrar
värk och är muskelavstressande
• Strumpan går även att använda på armarna för
liknande problem som ovan
• Håller huden varm och torr, transporterar
fukt från huden
• Antiallergisk
• Miljövänlig enligt ÖKO TEX standard 100
(100% återvinningsbar) Snabbtorkande.
• Slitstark, elastisk och mjuk
• Utmärkt även som arbets- eller träningsstrumpa.
Motverkar svullna och trötta ben.
• Om strumpan känns för lång kan den vikas
ner efter knät.
Registrerad hos Läkemedelsverket
PID 60007 MD, Klass 1, CrampStop Original
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(Finns även som nattstrumpa
med mer vidd för att
inte komprimera)

Dagstrumpan är märkt med
en vit tråd i ”tåsömmen”.

Layout/original Bording Sverige AB

Ett par svarta knästrumpor med resår upptill.
Komprimerar något och är bra
för användning dagtid.
Finns i en fotstorlek som passar de
flesta eftersom materialet är elastiskt.
Max vadomkrets: 46 cm

Registrerad hos Läkemedelsverket
PID 60007 MD, Klass 1, CrampStop Original
Vid konstaterad hud/kärlsjukdom kontakta sjukvårdspersonal före användning!
Original CrampStop är testad av Leg. läkare. Tester har utförts på patienter i öppna vården med besvär som smärtor, kramper, stickningar
och värk i benen då oftast i vaderna.
Resultat: Alla besvär har reducerats betydligt eller har försvunnit helt. Krypningar, stickningar och kramper kunde man förebygga genom
att ta på sig strumpan innan besvären kom på kvällen. Om strumpan togs på efter att besvären redan kommit var effekten ibland hos
vissa något mindre. Några biverkningar har inte registrerats.
Rekommendation: Strumpan kan användas om man inte har några hudförändringar på benen, t ex sår som inte är omlagda. Hos patienter
med ”fönstertittarsjuka” där det föreligger arteriell genomblödningsbrist bör strumpan vara väldigt stor och mjuk och inte komprimera.

Branislav Filip
Leg. Läkare. Spec. i allmänmedicin och invärtesmedicin
Utlåtande från testpersoner:
Jag är en snart 62 årig bagare som jobbar heltid (nattarbete). Jag står och går hela tiden. Jag har haft mycket kramp i benen, dessa problem
försvann sedan jag fått möjlighet att testa ett par strumpor. Kan verkligen rekommendera strumporna som fungerat så bra på mig.
Lars Kroon
Min son Johan är 10 år och är väldigt aktiv, han spelar fotboll och innebandy. Johan har haft problem med värk i sina ben efter träning och
matcher. Efter kontakt med sjukvården fick vi veta att detta var växtvärk. Vi fick höra från vänner att deras dotter provade ett nytt material i
form av en strumpa som hon använde vid match och träning. Johan fick prova denna strumpa med ett mycket gott resultat.
Värken försvann. När Johan ibland glömmer strumporna kan han få sådan värk att han har svårt att somna. Det här har hjälpt Johan mycket,
han kan fortsätta att vara en glad och aktiv kille.
Stefan Nilsson
När jag spelar fotboll har jag lätt att få kramp i vaderna. Fick chansen att prova CrampStop Original och har haft dessa i flera år och har
under tiden inte fått någon mer vadkramp. De få gånger som jag glömt eller valt att inte använda mina CrampStop Original har jag endast
haft känning i vaderna, dock utan att krampen brutit ut helt. CrampStop Original har hjälpt mig oerhört mycket, nu slipper jag kramp och
kan spela fotboll i division III utan problem.
Johanna Malm
Äntligen har jag fått hjälp mot mina mångåriga svåra och framförallt nattliga sömnstörande benkramper. Är mycket tacksam över att ha
fått prova och erfara förbättring på grund av detta material. Med vänliga och tacksamma 79-åriga hälsningar.

Gunnar-Robert Hagqvist,
Leg. Läkare. Spec. i invärtesmedicin.
Trots många vetenskapliga försök att finna förklaring till besvärande benkramp och myrkrypningar, Restless-legs har man ej kunnat
finna något generellt sådant, ej heller någon form av biverkningslös behandling!
CrampStop dag och nattstrumpor tycks emellertid ge en adekvat lindring av dessa besvär. Jag har själv, gammal sabelfäktare, lidit av
nattliga kramper i benen. Dessa är nu helt borta tack vare dessa strumpor! Jag har erfarit samma resultat på flera av mina patienter som
tidigare klagat på benkramper. Jag har samtidigt ej kunnat hitta några medicinska, negativa bieffekter vid användning av dessa strumpor.
Den perifära cirkulationen i fötterna är bibehållen och några hudförändringar har ej inträffat.
Utan tvekan rekommenderar jag dessa fina strumpor för dess bekvämlighet och som terapi mot benkramp.
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