
Access Rehab blir distributör för Redcord i Sverige

Redcord AS har beslutat att välja en ny väg för det svenska dotterbolaget Redcord AB genom att

teckna ett distributionsavtal med Access Rehab. Redcord AB’s verksamhet kommer därmed att

upphöra från och med X.

Stockholm, Sverige – 26 juni, 2013 – Redcord, säljer behandlings- och träningsutrustning samt

utbildningar inom affärsområdena Medical, Active och Sport varav Redcord Medical erbjuder

lösningar inom rehabilitering.

Redcord har utvecklat en unik behandlingsmetod som går under benämningen; Neurac -

Neuromuskulär aktivering. Utvecklandet av metoden och tillhörande utrustning bygger på

vetenskapliga studier och erfarenhet inom rehabilitering och elitidrott och metoden syftar till att

återställa smärtfria rörelsemönster och uppnå funktionell förbättring.

Access Rehab är en rehabiliteringsklinik som specialiserat sig på muskel- och ledbesvär. Kliniken

har lång erfarenhet av att diagnostisera, behandla, rehabilitera och förebygga idrottsskador och

arbetsrelaterade besvär.

"Behandlingsmetoden Neurac är en evidensbaserad metod som behandlar och rehabiliterar besvär

från muskler och leder på ett smärtfritt och effektivt sätt. Det är en komplett metod så till vida att

den innefattar behandling alltifrån den akuta fasen till mer långsiktig behandling samt

förebyggande träning. Vi använder  Neurac sedan en tid tillbaka på vår klinik och anser att det är

en utmärkt metod som passar alla typer av terapeuter ", säger Andreas Bjurman, Access Rehab.

" Redcord samarbetar redan idag med Access Rehab inom området för rehabilitering och träning

och vi har god insikt i den kompetens som kliniken besitter beträffande vår Neurac-behandling.

Andreas förståelse för marknaden samt stora drivkraft, som bevisat kommersiell framgång hos en

snabbt växande klinik, gör också att vi anser att Access Rehab är ett utmärkt val av distributör till

Redcords produkter i Sverige", säger David Åhs, VD Redcord AB.

För mer information besök Redcord på www.redcord.se  eller kontakta:

David Åhs, VD Redcord AB  på david.ahs@redcord.se , + 46 8-201088

Andreas Bjurman, VD Access Rehab på andreas@accessrehab.se , +  46 76 634 60 74

Redcord tillhandahåller behandlings- och träningsutrustning, utbildningar samt tjänster inom

affärsområdena Medical, Active och Sport. Utvecklandet av metoder och utrustning bygger på
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vetenskapliga studier och erfarenhet inom rehabilitering och elitidrott. Företaget bedriver

samarbete med ledande kliniker och aktörer inom rehabilitering och träning, samt med ett antal

elitidrottare som vunnit både svenska mästerskap, världsmästerskap och olympiska guld. För mer

information besök Redcord på www.redcord.se

Access Rehab är en rehabiliteringsklinik som specialiserat sig på muskel- och ledbesvär.  På Access

Rehab arbetar naprapater, sjukgymnaster, idrottsmassörer och personliga tränare i team för att

kunna hjälpa patienter på bästa sätt efter deras behov. Kliniken besitter lång erfarenhet av att

diagnostisera, behandla, rehabilitera och förebygga idrottsskador och arbetsrelaterade besvär.

Access Rehab har idag en klinik på Sveavägen och öppnar inom kort en ny klinik i Hammarby

Sjöstad respektive Karlskrona. För mer information besök Access Rehab på www.accessrehab.se .
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