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En gång i världen skrev vi på skrivmaskiner. Klockorna blev digitala och tappade sina
visare. Nyligen trodde vi att äta piller var ett bra sätt att må bättre. Numera funderar
vi på hur vi skall äta rätt för att leva med färre sjukdomar. En dag i framtiden är det
naturligt att välja kläder utefter hur vi vill må. Kläder och tyger möter vår hud, det
känns skönt; ”kläderna gör kvinnan och mannen”. Skall vi stanna vid känsel och
känslan som tyger ger i mötet med huden, eller skall vi driva utvecklingen vidare?
Få vet det, men huden är kroppens största organ. Låt detta organ förändra hur du
mår. Bli en av oss som upptäcker vad funktionella tyger kan göra för din kropp.
Var med på banan, var Back on Track!
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Welltex-materialet
Infraröd värme
Back on Track är namnet på vårt
sortiment av produkter som verkar
via infraröd strålning. Kunskap om förmågan hos en keram att avge infraröd
strålning samt vetskapen om det infraröda
ljusets effekt för ökat välbefinnande, har
kombinerats med goda kunskaper inom
textilframställning. Resultatet av kombinationen är ett keramtyg i vilket man har
smält in keramikpulver. Keramtyget heter
Welltex®. Welltex®-materialet reflekterar
kroppsvärmen i form av infraröd strålning – en energiform som
verkar för ett ökat välbefinnande. Den
reflekterade värmen kan minska spänningar i musklerna och ökar blodcirkulationen så att återhämtningen påskyndas.

Fukt

Infraröd
Infraröd
värmerefl
värmereflektion
ektion

Swerea institutet
Swerea Institutet har tagit bilden på Back
on Track-tyget med ett elektronmikroskop
och har utfört en röntgenanalys av de vita
partiklarna. De vita partiklarna i de svarta
fibrerna utgörs av keramiken.
Kommentar från Swerea Institutet:
Bilden visar fibrerna i ett tvärsnitt. I de mörkare
fibrerna kan tydligt ses inneslutna ljusa partiklar.
Partiklarnas sammansättning av aluminiumoxid
och kiseldioxid visar att det är mineral —
alternativt kerampartiklar.
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Funktion
Alla våra produkter är gjorda av Welltex®, ett material som ger en
värmande och behaglig känsla och ett välbefinnande som består.
För bästa effekt är det viktigt med hudkontakt eller åtminstone att tyget
ligger tillräckligt nära för att ha möjlighet att reflektera kroppsvärmen.
Funktionen bygger på att ju mer värme du producerar själv desto mer
effekt får du av produkten. På så vis är det bra att använda Back on
Track vid träning och fysisk aktivitet. Trots att våra produkter ger en
varm känsla så blir man inte svettig. Back on Track kan användas för
att värma muskler innan träning, viktigaste egenskapen är skyddens
förmåga att förebygga skador.

Humanprodukter

“Utan Back on Track hade det varit
mycket svårare att förebygga och/
eller lindra tex överbelastningsskador. Skydden är smidiga och behagliga att ha på sig. Många av våra
elitidrottare har redan använt dem
i ﬂera år. Jag rekommenderar Back
on Tracks produkter till alla som jag
arbetar tillsammans med. Det ﬁnns
ingen liknande produkt som fungerar
så effektivt som dessa gör.”

Våra led och muskelskydd på humansidan ger en känsla av värme och välbehag.
Muskelspänningarna minskar och återhämtningen understödjs.

Ryggbälte med smal front

Nackskydd med kardborre

1970 | S-L

1810 | S-XL

Ryggbältet med smal front är praktiskt om man sitter mycket, till exempel
kör bil eller rider. För att skapa optimal hudkontakt fi nns det baktill i
skyddet en mjuk och löstagbar iläggspadd, den fyller ut luftspalterna som
bildas vid ryggkotpelaren. Den kan tas bort om man vill ha det lite luftigare under kläderna.

Armbågsskydd

Handledsskydd

Vadskydd

1200 | XS-XL

1300 | S-XL

1120 | S-XL

Armbågsskyddet har visat sig ge mycket
god effekt vid musarm och tennisarmbåge.
Vid problem med musarm, välj gärna ett
trångt skydd då trycket bidrar till ytterligare effekt. Det är väl värt att prova armbågsskyddet även vid mer kroniska besvär,
till exempel efter att man har behandlat ett
tillstånd med kortisonsprutor.

Handledsskyddet passar bra såväl vid
arbete med monotona rörelser, till exempel vid datorn, som vid mer kraftfulla
ansträngningar. Många har återkommande
smärtproblematik från handleden och
handledsskyddet ger ett bra stöd.

Vadskyddet är effektivt när man har
återkommande värk i vaden, särskilt efter
träning, eller när man har permanent värk
från skenbenet orsakat av benhinneinflammation. Smidigt att bära och är därför ett
skydd du använder. Gör så att vaden hela
tiden får en varm och lindrande känsla.

Knäskydd

Knäskydd med spänne

Vristskydd

1100 | S-XXXL

1110 | S-XXXL

1400 | S-L

Knäsmärta kan orsakas av inflammation. Vid till exempel knäartros kommer
smärtan från inflammation i kapseln som
omger knäleden. Knäskyddet utan spänne
är smidigt och enkelt användning, vilket
bidrar till att smärta dämpas och du kan
återuppta fysisk aktivitet för ett snabbt
tillfrisknande. Det har en bra passform
och är skönt att bära. Det är uppskattat av
äldre människor och är dessutom perfekt
att använda under åtsittande byxor, till
exempel ridbyxor.

Knäskydd med spänne har ett justerbart
spänne i överkanten, det är ett elastiskt
band som hålls på plats av två kardborrefästen. Bandet kan spännas när du
motionerar eller släppas på i vila. Det går
även att ta bort. Om du har en svullnad
kring knät som avtar, är spännet en extra
fördel eftersom du successivt kan spänna åt
lite i taget. I skyddets sidor fi nns två mjukt
böjliga skenor som erbjuder ett visst stöd
och minskar risken för att skyddet veckas
ihop i knävecket.

Vristskyddet har ett spänne i överkanten.
Det är ett elastiskt band med kardborre
som både går att spänna och ta bort. Detta
är praktiskt om man har en skada med
svullnad som senare minskar, då kan man
dra åt skyddet lite mer. Vristskyddet har en
bra passform och är skönt att bära.
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Nackskyddet är mycket användarvänligt
och täcker nacken och de översta kotorna
av bröstryggraden. I första hand brukar
man tänka på nackkotorna vid whiplashskada, men det är vanligt att översta bröstryggen också bidrar till smärtan. Skyddet
är diskret att bära och knäpps med kardborre på framsidan.

Agne Bergvall, Sweden
Svensk friidrottstränare

Iläggssulor

Strumpor

Handskar

1580 | 34-45 | Par

1510 | S-L | Par

1340 | XS-XL | Par

Många människor är ofta kalla om fötterna,
särskilt på vintern. När så är fallet hjälper
Back on Track-sulan. Även under vår och
höst kan man njuta av sulans värmande
effekt eftersom det är lätt att bli kall om
fötterna. Värmeeffekten kan förstärkas och
stödjas genom att samtidigt använda Back
on Tracks strumpor.

Strumpan är en produkt som rönt stor
uppskattning hos våra kunder. Många har
problem med fötterna så som smärta, värk
som ofta orsakas av inflammation eller
att man fryser. Tänk på att man kan sova
i strumporna, man får då även Back on
Track-effekten under natten och reflekterar
mer värme.

Handskarna är tunna och smidiga så att
de även kan användas under t.ex. ett par
arbets- eller ridhandskar. De hjälper många
som har värk i händerna, till exempel
reumatisk värk, eller de som ständigt fryser
om fingrarna. En riktig storsäljare.

Sjal

Mössa

Bäddmadrass

1840 | En storlek

1001 | S-L

1015 | 90 x 200 cm -180 x 200 cm

Scarfen ger en härlig känsla mot huden
då det är en kombination av Welltex®
och rayon. Materialet är tunt, mjukt och
lättformligt. Detta är en produkt som kan
användas på många olika sätt samtidigt
som man hela tiden får effekten från
Back on Track.

Mössan består på utsidan av ett elastiskt,
ribbat ull- och akryltyg i grått. Insidan består
till 100% av vårt speciella Welltex®-tyg.
Genom formen och förstärkningen i nedre
delen är mössan idealisk mot spänningar vid
huvudet eller mot kylkänsliga öron.

Bäddmadrassen är bra för den som har
allmänt ont i kroppen eller ryggsmärta
Använd madrassen med ett tunt
bomullslakan från Back on Track ovanpå.
Många användare upplever att de sover
djupare och vaknar mindre stela i kroppen.
Den tycks neutralisera temperatursvängningar och är skön att sova på sommar som
vinter.
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Human

Underkläder
Det är en underbar känsla att ge sig ut i ett kallt vinterlandskap med övertygelsen om att detta
kommer att bli en toppendag. Du behöver inte längre oroa dig för att frysa.

Långärmad T-shirt PP
1605 | XS-XXXL

Polypropylenmaterialet (PP) har speciella
egenskaper; det transporterar bort fukt
och gör att du kan hålla kroppen torr vid
ansträngning. Tyget hjälper dig därigenom
med temperaturregleringen. PP är ett lätt
och relativt tunt tyg, vilket gör det mycket
bra att bära under andra plagg. Idealisk
mot värk i axlarna, nacken, ryggraden,
armar och armbågar då den alltid är i
kontakt med dessa kroppsdelar.

Långkalsong PP, Herr
1710 | S-XXXL

Långkalsongen i PP hjälper mot problem i
ljumsken, höften eller när man känner sig
kall till exempel vid blåsa- eller prostataproblem. Vid problem med höften har vi
sett positiva effekter samt mot värk i den
ytligt belägna muskeln, tensor fascia latae.
Långkalsongen ligger dessutom lätt på
huden och kan användas såväl som termounderkläder under vintern som under
hela året mot värk eller vid kroppsligt
aktivitet.

Polotröja, Herr

T-Shirt Slim fit

Långkalsong PP, Dam

Långkalsong, Herr

1611 | XS-XXL

1720 | XS-XXXL

1730 | S-XXXL

Denna nya T-shirt är ett utmärkt val om
man har känningar i axlar och rygg. Den
är snygg och modern vilket gör att den är
ett bra vardagsplagg. Passformen är bra och
tröjan kan användas oavsett om man har
ont eller bara vill vara fi n. Den vita tröjan
har svarta passpoaler i sömmarna och den
svarta har vita passpoaler.

Långkalsongen i PP hjälper mot problem i
ljumsken, höften eller när man känner sig
kall. För kvinnor kan långkalsongen även
användas mot mensvärk. Vid problem med
höften har vi sett positiva effekter. Långkalsongen ligger dessutom lätt på huden
och kan användas såväl som termounderkläder under vintern som under hela året
mot värk eller vid kroppsligt aktivitet.

Långkalsongerna i bomull/polyester
erbjuder en lösning på ljumskproblem,
ytlig höftsmärta och om kyla ger besvär
från blåsa eller prostata. De är även bra vid
lår, knä och vadproblem. Modellerna för
män är i ribbat tyg och har dubbelt tyg och
utbuktning fram, men stängd gylf.

T-shirt

Boxertrosa

Boxerkalsong

1610 | XS-XXXL

1760 | S-XXXL

1750 | S-XXXL

T-shirten är idealisk om man känner av
skuldror och axlar, men även vid påfrestningar från nacke och rygg. Det är viktigt
med hudkontakt för bästa effekt, så om
man har problem med ryggen ska plagget
inte hänga för löst.

Våra boxers hjälper mot värk i höften och
vi har sett goda resultat med plaggen vid
smärta som kommer från höftens ytliga
muskel, tensor fascia latae, samt om kyla
ger besvär från blåsa. För kvinnor är
boxern optimal vid mensvärk, ländryggsbesvär och höftbesvär och ger en behaglig
varm känsla.

Våra boxers hjälper mot värk i höften och
vi har sett goda resultat med plaggen vid
smärta som kommer från höftens ytliga
muskel, tensor fascia latae, samt om kyla
ger besvär från blåsa eller prostata. Boxern
erbjuder en lösning på ljumskproblem, till
exempel hos fotbollsspelare.

1600 | XS-XXXL

Fleecetröja

Filt Fleece

Minifilt

Tröjan i bomull och polyester är idealisk
vid värk i skuldror, axlar och armbågar,
men även vid värk från nacke och rygg.
Eftersom Welltex®-tyget är beroende av
hudkontakt för att ge effekt, är det mindre
viktigt med storleken vid smärta från
skuldror och axlar då tyget alltid ligger an
mot kroppen där.

1608 | XS-XXL

1020 | 120x160 cm-140x200 cm

1011 | 50 x 68 cm

Detta är en mycket skön fleecetröja i
Welltex® som passar bra om man är frusen.
Fleecetröjan har en sportig look och ett
modernt utseende. Tröjan har krage med
en kort dragkedja i halsen, bröstficka, resår
nertill i ärmarna samt i tröjans nedkant.

Denna populära fleecefi lt ger en värmande
och behaglig känsla. Det består av en
insida av Welltex i polypropylen och en
utsida av mjuk fleece av hög kvalitet. Härlig att använda när man ligger i soff an och
känner sig frusen. Lika skönt för barnet att
krypa på som för katten att sova på.

Minifi lten har många användningsmöjligheter: man kan sitta på den, den
kan lindas runt ett ömmande knä eller
ben, man kan luta sig mot den, lägga den
bakom nacken eller under sig i sängen eller
kanske bjuda katten eller hunden på ett
skönt liggunderlägg.

1602 | XS-XXXL

Är ett utmärkt val om man har känningar i
nacke, axlar, armar och rygg. Tröjan täcker
även problemområden så som ländrygg,
höfter, handleder och armbågar. Polotröjan
för herr är något rakare i modellen. Tröjan
är skön att ha på sig och då den är modern
och snygg är den enkel att använda till
vardags.

T-shirt V-ringad
Polotröja, Dam
1603 | XS-XXL

Är ett utmärkt val om man har känningar
i nacke, axlar, armar och rygg. Tröjan
täcker även problemområden så som
ländrygg, höfter, handleder och armbågar.
Passformen är fantastiskt bra och likaså
kvaliteten! Tröjan är skön att ha på sig och
då den är modern och snygg är den enkel
att använda till vardags. Själva polokragen
går upp ordentligt i nacken och tröjan är
kroppsnära i modellen.

1615 | XS-XXL

Den snygga V-ringade T-shirt i Welltex är
figursydd och tillverkad i stretchmaterial
med hög kvalitet. Den består av bomull
och polyester med elastan och är otroligt
skön att ha på sig. T-shirten kan hjälpa om
du har spänningar i rygg och axlar. Den
passar bra att använda till vardags.

Långkalsong, Dam
1740 | S-XXXL

Långkalsongerna i bomull/polyester
erbjuder en lösning på ljumskproblem,
ytlig höftsmärta, lår-, knä- och vadproblem
och om kyla ger besvär. Långkalsongen för
kvinnor är i slätt, lite tunnare tyg och kan
hjälpa vid menstruationssmärtor. Vi har
sett goda resultat med plaggen vid smärta
som kommer från höftens ytliga muskel,
tensor fascia latae, som främst hos yngre
och medelålders personer kan vara orsaken
till höftproblem.
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Långärmad T-shirt
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Täcken och Schabrak
Genom vårt breda sortiment av täcken och schabrak kan vi erbjuda den rätta produkten för
alla som vill använda sig av Back on Track effekten. Det är stalltäcken, täcken som används
vid träning samt schabrak. Allt för att höja din hästs välbefinnande, för att understödja träningen och för att få avslappnade muskler.
Täcke Nät
2118 | 115 cm-165 cm

Det tunna tyget omges av ett tunt textilnät som ger maximal andningsfunktion.
Täcket kan i och med detta användas året
om. Täcket har teddyfoder vid manken,
dubbla bogspännen (bältesknäppning)
och kryssgjordar (snabbknäppning). Den
har även svansskydd med svansrem och
öglor för bensnören. För att få en optimal
passform mot kroppen har nättäcket en
formsydd rygglinje.

Schabrak Dressyr

Schabrak Hoppning

2130 | En storlek

2131 | En storlek

Dressyrschabraket fi nns med eller utan
kantband. Vid användning av schabraket får man ett ökat rörelsemönster hos
hästen. Många toppryttare känner en ökad
följsamhet och lösgjordhet hos sina hästar.

Hoppschabraket fi nns med eller utan
kantband. Vid användning av schabraket får man ett ökat rörelsemönster hos
hästen. Många toppryttare känner en ökad
följsamhet och lösgjordhet hos sina hästar.

Tack vare Back on Tracks märkbara
effekt och riktigt höga kvalitet kan
jag använda produkterna varje dag.
Med det välbeﬁnnande Back on
Track ger mig och mina hästar kan vi
vara “on Track” hela tiden. “Quality
and efﬁcency counts” när man vill
nå resultat.

Patrik Kittel

Täcke Skrittmaskin

Täcke Fleece Supreme

Täcke Supreme

2128 | 145 cm-155 cm

2110 | 115 cm-165 cm

2111 | 115 cm-165 cm

Skrittmaskinstäcket är utformat för att
ge maximal rörelsefrihet och minska
risken för skav på bogarna när hästen
rör sig. Skrittmaskinstäcket har ett innertyg i polypropylen och ett yttertyg
av polyester. Täcket har ett enkelt bogspänne (snabbknäppning) och kryssgjordar
(snabbknäppning) och tål viss väta.

Täcket består av ett fleecetyg i polypropylen med extremt bra andningskapacitet.
Fleecetäcke Supreme är idealiskt att ha i
och runt träning samt vid transport. Då
täcket andas är det utmärkt att använda
vid kalla dagar då hästen skall förbli varm,
särskilt efter träning. Täcket är även
lämpligt att använda när det är varmt ute,
både vid uppvärmning och nedvarvning
av hästen.

Stalltäcke Supreme är ett ofodrat stalltäcke
för inomhusbruk och lämpar sig bra under
varmare årstider. Yttertyget är härligt
kraftigt och har en hög andningskapacitet.
Bogveck fi nns för maximal passform.
Täcket är svart med champagnefärgad
brodyr.

Westernpadd

Hästryggvärmare

2133 | En storlek

2100 | 100 x 100 cm - 100 x 120 cm

Det tunnare westernschabraket används
normalt under en tjockare sadelpadd/fi lt.
Storleken är utformad så att den ska kunna
täckas av en showfi lt vid tävlingar. Den
tunna stoppningen gör den lätt att tvätta.

Den har en tunn fyllning mellan tygerna
och ett kardborreband längs hela rygglinjen för att fästa i hästens vanliga täcke,
den löstagbara kardborredelen fästs längs
rygglinjen i det vanliga täcket. Det fi nns
även fästen för att ryggvärmaren lätt ska
hållas kortvarigt på plats till exempel mellan tävlingar. Remmar ingår inte.

E ORIGINA
TH
L

Hästryggvärmare Royal
2101 | 100 x 120 cm

Täcke Skritt Supreme

Täcke Skritt

Nacke till Täcke Nät

2124 | 125 cm-165 cm

2125 | 125 cm-165 cm

2218 | 135 cm-165 cm

Skrittäcke Haze har en underbar passform.
Täcket ses ofta på framridning inför
tävlingar samt hos ryttare som njuter av en
ridtur ute i den vintriga naturen. Modellen har ett vattenavisande yttertyg samt
en stoppning för att ge hästen ytterligare
värme.

Ett oerhört bra komplement till nättäcket,
särskilt under svala dagar då det är extra
viktigt att halsen är varm. Halsdelen består
till störst del av ett lager tyg med extremt
bra andningskapacitet. Tyget är gjort i
polypropylen och har ett yttre lager av
nät. Genom att halsdelen är avtagbar ökar
valmöjligheterna och du kan styra användandet utefter hästens behov.

Skrittäcke Fleece Supreme har en underbar
passform och en fantastisk fleecekvalitet.
Modellen har fått en ny skärning. Då
täcket fungerar som ett svettäcke och har
en utskärning för skänkeln erbjuder vi
nu ett täcke med optimal Back on Track
funktion vid lättare ridning. Täcket ses allt
oftare vid framridning inför tävlingar.
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Detta är vår uppföljning på vår populära
ryggvärmare. Vi är verkligen stolta att
kunna erbjuda denna anatomiskt utformade vidareutveckling. Yttersidan består
av bomull, innerstycket av polyester/
bomull. Precis som sin föregångare ger den
ett härligt välbefi nnande för hästens ofta
ansträngda rygg. Som tillbehör fi nns en
elastisk rem, för att förenkla fastsättning.
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Benskydd
Stallpaddarna, ledskydden och transportskydden understödjer hästens återhämtning och
uppvärmning i stallet eller i transporten. Arbetsdamaskerna, paddarna och lindorna understödjer effektivt träningen. Senor och ligament blir uppvärmda och välbefinnandet ökar.

Benskydd Royal

Arbetsdamasker

Transportskydd

2031 | S-L | Par

2044 framben 2045 bakben | S-L | Par

Med de kraftiga kardborreknäppena är det
lätt att på kort tid få optimal passform runt
hästens ben, utan att behöva oroa sig för
varken sentryck eller att benet blir stasat.
Vi har ändrat formen runt kotan på denna
uppföljare till vår populära modell så att
den nu sitter perfekt ner mot kronranden.
Den mjuka padden omges av ett extra
tjockt neoprenhölje.

Arbetsdamasken är tillverkad i kraftig
stryktålig neopren. Skydden har en mycket
bra passform för att lätt kunna ligga bra
an mot senan och kotan så att grus har
svårare att tränga in. För att spara tid är
arbetsdamasken ett utomordentligt bra
val i stället för att behöva ta på både linda
och padd.

2012 framben 2013 bakben |
En storlek | Par

Skydd som håller benen varma, samtidigt
som de skyddas från yttre skador av det
kraftiga yttertyget. Kraftiga kardborreband och med en förstärkning nertill ser
till att produkten har en utmärkt passform.

“Back on Tracks produkter är verkligen de bästa produkter som ﬁnns
tillgängliga för att bibehålla värmen
i den känsliga ryggmuskulaturen hos
mina hästar. Min främsta häst, Sleep
Late, bär Back on Tracks nättäcke
och effekten är riktigt bra. Även
transportpaddarna, som vi använder,
främjar torra och ﬁna ben. Back on
Track bidrar verkligen till att hålla
mina hästar fräscha och på topp.”

2010 | 30 x 40 cm-40 x 50 cm

Knäskydd

Boots

2025 framben 2026 bakben | S-XL

2035 framben 2036 bakben | S-XL

2042 | S-L | Par

Skydd med tre kardborrespännen, stomme
av neopren med en öppning för hasspetsen
gör att den sitter bättre på plats. Skydden
är mycket bra om hästen har spatt eller
andra hasproblem.

Knäskyddet har ett slitstarkt ytterhölje av
neopren och med sina tre kardborrespännen är skydden enkla att sätta på. För att
undvika att skyddet glider ned, rekommenderar vi att man sätter på skyddet
och sedan lindar benet under skyddet till
någon centimeter över skyddet. Man kan
även vända skyddet upp och ner, eftersom
den undre öppningen är något mindre.

Bootsen används främst vid ridning
och förhindrar balltramp och skador i
karleden. De är gjorda i kraftig neopren
med utsida av skinnimitation. Utrustade
med kardborreknäppning.
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Paddar No Bow

2011 | 50 x 55 cm-50 x 68 cm | Par

2050 | 31 x 45 cm-36 x 51 cm | Par

Inga hårda kanter som kunde skava var
målet. Resultatet blev en härlig padd med
extra mycket stoppning, mjuk och skön.
Flera stora namn inom hästsportens alla
discipliner använder nu dessa paddar som
nattbandage, transportbandage samt
mellan hårda träningar eller tävlingar.

Kanalsydda padd då den är enklare
att linda samt har väldigt mjuka kanter.
Genom sin konstruktion undviks veck
på tyget och därmed minskar risken för
så kallat sentryck.

E ORIGINA
TH
L

Ingrid Klimke,Tyskland
Fälttävlansryttarinna

Padd Classic
Hasskydd med hål

Padd Transport

Padden lindrar effektivt vid problem med
uppdrivna kotor, svullna kotsenskidor,
senskador samt i viss mån även hovledsproblem. Tack vare sin mjuka innerkant
är den lätt att linda.

Nackskydd
2043 | S-L

Nackskyddet täcker både atlas- och
axiskotan. Till skillnad från andra produkter går nackskyddet längre bak på nackkotorna så Back on Track-effekten kan
verka även där. Kardborreknäppningen
fi nns till för maximal storleksanpassning.
Det fi nns band för knytning i grimman
eller käkremmen och förstärkningar på
yttersidan där grimman/huvudlaget ligger
mot nacken.

“Jag kom i kontakt med Back on
Track produkterna av en ren tillfällighet. Jag köpte Royal Wraps för
Cumano och Valentina på en tävling.
Jag måste erkänna att produkten
överraskade mig. Idag använder jag
dagligen Back on Track produkter
på alla mina topphästar. Genom den
ökade genomblödningen känns mina
hästar lösgjorda och avslappnade.”
Jos Lansink
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Welltex studier
”Vi har visat att värme ger fysiologiska omställningar i kroppen, vilket kan lindra smärta och kroniska
inflammationer”, säger Thomas Lundeberg, docent i
fysiologi vid Karolinska institutet (tidningen Hälsa nr
9, sept. 2000). En läkare som intresserat sig för detta
är Rose-Marie Brinkeborn, som gjort en studie på
effekten av Back on Tracks skydd tillsammans med
sjukgymnaster och läkarkollegor.
I studien ingick det 120 personer med värk av musarm, utslitna knän eller artros. Försökspersonerna
lottades in i grupper som började med att uppskatta
sin värk på en skala från mycket ont till inget ont.
Därefter började hälften med Back on Tracks skydd
alternativt en period utan skydd. Skydden provades i
tre veckor och jämfördes med en lika lång period utan
skydd. Sammanställningen av studien är ännu inte helt
klar, men man kan se att mer än hälften av patienterna
hade mindre värk efter att de använt skydden. De
med musarm blev ofta helt bra, och några av dem med
knäartros, som levt med värk mycket länge och stod i
kö för att få protes, kände sig så pass bra att de avbo-

kade sin tid för operation! I Svenska Dagbladet den 25
jan 2003, säger Xyao Huishen, kinesisk och svensk leg.
läkare samt akupunktör på Karolinska sjukhusets rehabavdelning: “Skydden har inga biverkningar om man
ser till att ha rätt storlek och låter dem sitta lagom tätt.”
Och i tidningen Massage & Kroppsvård nr 1/2004 har
Dr. Huishen hunnit skaffa sig ytterligare erfarenhet.
Hon säger: “Det finns egentligen ingenting annat, förutom mediciner, som ger ett så reproducerbart positivt
resultat på patienter som har inflammatorisk grundad
smärta.”
Smärta och rörlighet innan ledskyddet användes

X

Lite ont

Mycket ont

Smärta och rörlighet när ledskyddet används i 1 vecka

X

Lite ont

Mycket ont

Smärta och rörlighet när ledskyddet används i 3 veckor
Lite ont

X

Mycket ont

Exempel på hur försökspersonerna får gradera smärtan på en s k VAS-skala (visuell analog skala). ”Hittills är det ingen som inte blivit bättre av ledskyddet”,
säger Dr. Brinkeborn.

Dubbel blindstudie
En dubbel blindstudie gjordes år 2004 på Strömsholms
ridskola av veterinär Chris Johnston (världsberömd
rygg forskare) samt av Sara Grundström och Stina
Burström, som båda gick Hippologutbildningen vid
Strömsholm. Hälften av hästarna fick använda Back
Med vanligt täcke

Med Back on Track-täcke

0,9

on Track-tyget under sina vanliga täcken och efter
tre veckor utvärderade en veterinär och en beridare
hästarna utan att veta vilka som använt Back on
Track. Därefter bytte man, så att hästarna som varit utan Back on Track-tyget nu fick det under sina
vanliga täcken och de andra hästarna fick endast sitt
ordinarie täcke, och efter tre veckor utvärderades
hästarna igen.

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
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0,2
0,1
Skritt

Trav

Galopp

Åtta av tio hästar förbättrade sin trav (statistiskt
signifikant förändring) och sju av tio sin galopp.
Beridare och veterinärgjorde samma bedömning helt
oberoende av varandra! Resultat från bedömningen
(y-axeln) av ryggens rörelse i skritt,trav och galopp
under veterinärkontroll. Noll anger dålig ryggrörelse
och 1,0 anger bra ryggrörelse. Samtliga tio hästar
redovisas i varje stapel

”Att kunna få tillbaka skadade spelare till laget så fort
som möjligt, är en uppgift som alla elitklubbar kämpar
med. I januari 2008 började vi använda Back on Tracks
produkter och nu, några månader senare, kan jag utan
att tveka säga att Back on Track har blivit en självklar
del i det skaderehabiliterande arbetet. Vi har använt
skydden på ett ﬂertal olika skador på knä och vrister
med mycket bra resultat. Inﬂammationer, smärta och
svullnader har försvunnit mycket snabbare än normalt.
En av våra lovande juniorer gick långtidsskadad hela
2007. Han hade konstanta problem med inﬂammationer i utsidan av ett knä, s.k. löparknä. På grund av
medicinska skäl kunde han inte äta antiinﬂammatoriska
mediciner, vilket gjorde att vi inte kom tillrätta med
hans knä. I januari började han använda Back on
Tracks knäskydd och långkalsonger, ett par månader
senare kunde han träna för fullt utan problem! I
samband med underlagsbyte mellan vinterns konstgrästräning och löpträning ﬁck en av våra A-lagsspelare smärta i knälederna som hindrade hans vinterträning betydligt. Efter endast 3 – 4 veckors användning av
Back on Track knäskydd var smärtproblemen borta och
spelaren i full träning.

Mats Book,
Massör och rehabansvarig,
Mjällby AIF

Kartläsaren Tina Thörner och Colin McRae ledde
Dakarrallyt 2005 när de kraschade. Tina hämtades
i helikopter på grund av ryggsmärtor. Hon har dock
varit med om värre; som när rallybilen störtade utför
ett stup 40 meter ner i en bergsjö. Bilen sjönk fem
meter innan hon kunde ta sig ur. Den gången såg Tina
verkligen döden i vitögat.
Tina beskriver slitaget på sina muskelfästen: ”De är
sönderdragna och växer ihop, men de blir inte lika
bra som tidigare igen.” Det känns behagligt efter att
jag har använt Back on Track. Jag har på mig tröjan
och nackskyddet i perioder dagarna i ända. Speciellt
intensivt använder jag dem när jag kommer hem från
tävlingar; då får jag mindre värk.Back on Track är
bra. Jag drar nytta av dem i och utanför tävlingsbilen.
Ryggskyddet kan jag ha på mig under långa rallysträckor trots att det ibland är 60 grader varmt i bilen.
När vi kör har jag alltid ont på kvällarna och då sover
jag med dessa keramiska plagg eftersom jag vet att jag
då får mindre ont på morgonen. De är verkligen bra,
jag tycker ﬂer skulle prova dem mot sin värk.”
Från rallyt i Marocko skrev Tina:
”Ville bara skriva några rader och meddela att mitt underlag till sängen och örngottet är perfekt. Jag tycker
att jag sover bättre. Visst har jag kvar en värkande känsla i axlar och nacke, men det har blivit bättre.”
Tina Thörner, professionell kartläsare.
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Hundprodukter
Med våra hundprodukter ger du din hund ökat välbefinnande, mjukare muskler och en chans
till färre skador. Använd produkterna både innan eller efter aktivitet. Tänk framför allt på att
jobba med våra produkter i förebyggande syfte.
Hundnättäcke
3218 | 21 cm - 86 cm

Nättäcket är lätt och smidigt med en underbar
passform. Yttertyget består av ett tunt nät för
maximal fukttransport. Det kan med fördel
orleken kan
användas under andra täcken. .St
Storleken
justeras vid manken och framtill för optimal
passform. Storlek 37 till 86 har dubbla bogveck
för större justeringsmöjligheter i passformen.
Den har elastiska och justerbara bensnören bak,
hål vid nacken för kopplet, öppning med
dragkedja för svansen och reflexer på sidorna.

Hundtäcke

Hundbädd Oval

Hundbäddsöverdrag PP

3220 | 21 cm - 86 cm

3031 | 55 x 60 cm - 100 x 120 cm

3033 | 45 x 45 x 12 - 70 x 85 x 15 cm

Yttertyget är sytt i vattenavvisande polyester
med en hög andningskapacitet. Storleken kan
justeras vid manken och framtill för optimal passform. Storlek 37 till 86 har dubbla
bogveck för större justeringsmöjligheter i
passformen. Den har elastiska och justerbara
bensnören bak, hål vid nacken för kopplet,
öppning med dragkedja för svansen och
reflexer på sidorna.

En bekväm madrass att ta med och levereras i en transportpåse. Perfekt för bilen,
buren och som liggunderlag så att hunden
håller sig varm och kan bli mjukare i
muskler och leder. Den har en halkfri
undersida för att ge mer stabilitet på släta
eller hala ytor.

Hundbäddsöverdraget är tillverkat i ett
slitstarkt material och består av Back on
Track-tyg med 100% polypropylene. Finns
i mått som passar vanligt förekommande
hundbäddar. Överdraget är avtagbart och
går lätt att tvätta i maskin.

Under den korta tid som jag använt
Back on Tracks täcke för Hozz, är
jag mycket positivt överraskad. Just
i hundsporten är det så viktigt att
hålla hundarna varma. Jag har alltid
tänkt på hur jag skulle kunna göra
det på bästa sätt. Med Back on Track
har jag hittat lösningen. Det är helt
otroligt vad täcket håller hunden
varm. Även min äldre hund har ofta
muskel spänningar i ryggen. Redan
efter att använt täcket bara några

gånger kändes han mer lösgjord
och han hoppar mycket bättre igen.
Jag använder även Back on Track
efter ansträngande tävlingar eller
träningar som avslappning. Ingen
elitidrottare kan hålla sig på toppen
eller hålla sig frisk utan rehabilitering. Mina hundar betyder mycket
för mig och jag önskar att dem får
leva ett liv utan besvär. Därför kan
jag jag rekommendera Back on
Track till alla.
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Lisa Frick
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Contact
Head Office
Sweden
Back on Track AB
Sofielundsgatan 5 A
753 23 Uppsala
Tel: +46 (0)18-59 05 55
Fax: +46 (0)18-59 05 56
E-mail: info@backontrack.se

Offices
Austria
Back on Track GmbH
Ritzersdorfer Straße 7
3200 Obergrafendorf
Tel: +43 (0)2747 675750
Fax: +43 (0)2747 6757540
E-mail: austria@backontrack.com

United Kingdom
Back on Track Europe Ltd
Bush House, Spaxton,
Bridgewater, Somerset TA5 1AH
Tel:+44 (0)1278 671154
E-mail: uk@backontrack.eu

Benelux
Back on Track
Dorpstraat 14a
6021 HC Budel
Nederlands
Tel: +31 (0) 495 470 111
E-mail: benelux@backontrack.com

Canada
Back on Track Canada Inc
PO Box 5367
High River, Alberta, T1V 1M5
Tel: +(1) 403 601 6491
Fax: +(1) 403 601 6492
E-mail: canadainfo@backontrack.com

Denmark
Back on Track ApS
Livøvej 33
8800 Viborg
Tel: +45 51 35 22 60
E-mail: danmark@backontrack.com

Finland
Back on Track Oy
Teollisuuskatu 24 a
11100 Riihimäki
Tel: +358 (0)207 42 9900
Fax: +358 (0)207 42 9901
E-mail: finland@backontrack.fi
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France
Back on Track Sarl
ZA Esparrus
Bat A Est
83690 Villecroze
Tel: +33 (0)4 94 68 99 15
Fax: +33 (0)6 76 27 94 23
E-mail: infofrance@backontrack.fr

Germany
Back on Track GmbH
Zum Schürmannsgraben 12e
47441 Moers
Tel: +49 (0)2841-88308-0
Fax: +49 (0)2841-88308-29
E-mail: info@backontrack.de

USA
Back on Track Products
301 Circle of Progress Pottstown,
PA 19464
Toll Free: 888-758-9836
E-mail: info@backontrackproducts.com

Distributors
Australia
Back on Track Australia
Unit 20, 66 Bannister Road
Canning Vale WA 6155
Tel: +61 (08) 9455 7834
Fax: +61 (08) 9455 7835
info@backontrackproducts.com.au

Czech Republic
Equick.cz spol. s r.o.
Slávy Horníka 16/1022
150 00 Praha 5
Tel: +420 603 152 000
E-mail: info@equick.cz

Italy
Equisafe, Samuela Ferrari
Via Roggia Ceresa 11
28100 Novara
Tel: +39 338 4725986
e-mail: s.ferrari@equisafe.it

Ireland
Sports Recovery
Tinakilly, Downings, Tullow,
Co. Carlow
Tel: +353 86 1715586
E-mail: gill@sportsrecoveryireland.ie

Norway
Back on Track Norge/ Nina Bakstad
Eiksveien 60
1361 Østerås
Tel: +47 (0)93617232
E-mail: nina@backontrack.no

Portugal
Beatriz Ralão
R.Garcia de Orta, 2 -102
2780-112 Oeiras
Tel: +351 919 197 786
E-mail: mbralao@netcabo.pt

Spain
ET Sports
C Ripolles 55
17251 Calonge
Tel: +34 669799971
E-mail: info@etsports.es

Slovenia
Naravnost Posredniska Trgovina, Jaka
Japelj S.P.
Malejeva 18
1000 Ljubljana
Tel: +386 31 338 317
E-mail: jaka.japelj@gmail

South Africa
Calabash Agencies
PO BOX 31366 Kyalami 1684
Tel: +27 73 019 7537
E-mail: info@backontracksa.co.za

Japan
Crownstar Corporation
657-0051
Kobe-shi
Higashinada-ku
Sumiyoshihonmachi
3-10-7-104
Tel: +81787638000
E-mail: crownstar@kcc.zaq.ne.jp

Estonia
Alante Oü / Anija vald,
Harjumaa, 74311
Tel: +372 56 916925
E-mail: info@alante.eu

New Zealand
Back on Track (NZ) Ltd
Unit 2, 7 Nga Mahi Rd,
Sockburn, Christchurch
Tel: +64 (0) 5 082 22566
E-mail: info@backontrack.co.nz
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