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I vår utbildningshandbok angående dynor och mattor från Siwave ger vi 
dig användbara tips och användningsområden för hur du använder din 
SiWAVE MULTI-enhet till fullo. Våra mattor och dynor har utvecklats 
av idrottsforskare och sjukgymnaster och är speciellt utformade för 
helkroppsanvändning för SiWAVE MULTI-enheter. 
Genom att kombinera din Siwave-enhet med träninsdynor och kuddar 
så blir din enhet en helkroppsupplevelse! Fördelarna är många. 

Dynor och kuddar:

• är anpassade till din enhets storlek
• kan användas för sport och avkoppling 
• lämpliga för terapi och rehabilitering
• alla delar är utrustade med dragkedja
• är handsydda och tillverkade i slitstarkt syntetiskt läder
• undersidan är försedd med halkfritt material
• högsta kvalitet, producerad i Tyskland
• mattornas hårdhet har utvecklats så att de 
 optimalt vidarbefodrar vibrationer. Därmed 
	 ges	en	mild	och	garantera	effektiv	tillämpning	
 av vibrationerna.

Observera att det är olika ordernummer på dynor och kuddar
till de olika maskinerna (pga storleksskillnad). 

Rätt ordernummer på basmattan,
- SiWAVE MULTI HOME 4200 eller 4202
-  SiWAVE MULTI PLUS 4200 eller 4202 (samma storlek som HOME)
-  SiWAVE MULTI PLUS: 4300 eller 4302

Observera	att	det	finns	två	nummer	att	välja	på.	Det	beror	på	om	du	
har valt till SiWAVE GANGWAY (handtag med underlagsplatta) till din 
enhet. Det är en höjdskillnad om du har med eller utan GANGWAY.

SiWAVE dynor och mattor!
De professionella tillbehören till:
SiWAVE MULTI HOME, BASIC och PLUS.
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SiWAVE-tillbehör
Du kan välja från ett brett utbud av produkter. 
Ju fler produkter du har desto fler 
användnings-områden får din SiWave-enhet. 

SiWAVE

Made in Germany
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Gör om din enhet till en massagebänk!

nödvändiga artiklar för: 
SiWAVE MULTI HOME  - 4200 eller 4202 och 4204, 4210, 
SiWAVE MULTI BASIC  - 4200 eller 4202 och 4204, 4210, (samma storlek som HOME)
SiWAVE MULTI PLUS - 4300 eller 4302 och 4304, 4310.

Rekommenderad användning och mål:
- armar och axelsträckningsövningar
- fasciaträning (bindvävsträning)
-		 snabbare	nedbrytning	av	inflammation
- kortare rehabiliteringstid efter skada
-  behandling för rygg, nacke och axlar
• avslappning 
• smärtbehandling
• ökad rörlighet

Hållning/position:
Liggande position på SiWAVE,
ryggen ligger på plattformen,
huvudet ligger löst på kudden.
Variera positionerna med armar 
och ben.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 5-7 minuter vid 8-10 Hz
Senare ca 12-15 minuter vid 8-12 Hz
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Stå på en kudde

(Ett ben i taget, höger och vänster)
nödvändiga artiklar:
SiWAVE MULTI HOME, BASIC: 4206
SiWAVE MULTI PLUS : 4306 
(2 delar anslutna med kardborreband.)

Rekommenderad användning och mål:
Förstärkning av rump- och benmusklerna,
aktivering och förstärkning av de djupa musklerna,
förbättring av samordningen,
förbättring av balansen.

Hållning / position:
Lossa och öppna kardborrebandet från ena sidan
Placera hälften av SiWAVE MULTI-plattan ovanpå.
Grundläge med lätt böjda knän, höj ett ben
i taget. Vikten på hela fotsulan.

Rörelseutförande:
Lätt böjt stående ben, spänn kärnmusklerna
lätt knäböjning.
Knäet stannar bakom tån, i alla riktningar
byt sedan ben.
Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 1 - 3 minuter vid 5-7 Hz
Senare cirka 3 - 5 minuter vid 5 - 10 Hz

Nödvändiga artiklar:
SiWAVE MULTI HOME, BASIC: 4206
SiWAVE MULTI PLUS: 4306 
(2 delar anslutna med kardborreband.)

Involverade muskler:
Lår
Rumpa
Vad
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Armhävningar på tårna

nödvändiga artiklar SiWAVE MULTI HOME, BASIC: 4204, 4206, eller på
SiWAVE MULTI PLUS: 4304, 4306(2 delar anslutna med kardborreband.)

Rekommenderad användning och mål:
Förstärkning av bröst-, axel-, arm- och ryggmuskler.
Förbättring av kroppsshållning och koordination.
Hållning / position:
Placera händerna i axelbredd på SiWAVE MULTI, bröstet i armbågshöjd,
armbågarna är något böjda. Ryggen är rak och magmusklerna är
spända för att stödja kroppen.

Hakan dras tillbaka, huvudet i linje med ryggraden.

Rörelseutförande:
Sänk ner dina axlar och bröst till armbågshöjd.
Tänk på att spänna magmusklerna.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 1 - 3 minuter vid 12 - 17 Hz
Senare ca 3 - 6 minuter vid 12 - 20 Hz Involverade muskler: 

Bröst
Triceps
Skuldror
Rumpa

SiWAVE6



Made in Germany

Armhävningar på knäna 

nödvändiga artiklar SiWAVE MULTI HOME, BASIC: 4204, 4206, eller på 
SiWAVE MULTI PLUS: 4304, 4306 (2 delar anslutna med kardborreband.)

Rekommenderad användning och mål:
Förstärkning av bröst-, axel-, arm- och ryggmuskler.
Förbättring av kroppshållning och koordination,

Hållning / position:
Placera händerna på axelbredden på SiWAVE MULTI, 
bröstet i armbågshöjden.
Armbågarna är något böjda. Ryggen är rak, magmusklerna är
spända för att stödja kroppens kärna.
Hakan dras tillbaka, huvudet i linje med ryggraden.

Rörelseutförande:
Sänk ner, ta dina axlar och bröst till armbågshöjd.
Tänk på att spänna magmusklerna. Ju längre knäna från 
SiWAVE MULTI	desto	intensivare	och	effektivare	blir	armhävningarna.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 1 - 3 minuter vid 12 - 17 Hz
Senare ca 3 - 6 minuter vid 12 - 20 Hz

Involverad muskulatur: 
bröst, axlar, 
rygg och triceps 
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Underarmarna på Siwave vibrationsplatta, 
knäna på dynan
nödvändiga artiklar SiWAVE MULTI HOME eller BASIC: 4204, 4206, eller på
SiWAVE MULTI PLUS: 4304, 4306 (2 delar anslutna med kardborreband.)

Rekommenderat tillkännagivande och mål:
Förstarkkning av ryggmuskulatur.
Ta bort låsningar av armar, axlar och rygg.

Hållning / position:
Placera-armar under axlar på SiWAVE MULTI,
axel breddad. Placera knäna i Höftbredd Bakom SiWAVE MULTI (90 °),
Rak rygg, huvudet anslutet till ryggraden

Rörelseutförande:
Spänn muskulaturer i buken och armarna.

Frekvens, varaktighet:
Börja med cirka 1 - 3 minuter vid 12 - 17 Hz
Senare ca 3 - 6 minuter vid 12 - 20 Hz

SiWAVE

Involverad muskulatur: 
skuldror, axlar, 
rygg och rumpa.
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Underarmarna vilar på Siwave vibrationsplatta, 
ett ben i luften
Nödvändiga artiklar SiWAVE MULTI HOME eller BASIC: 4204, 4206, eller på 
SiWAVE MULTI PLUS: 4304, 4306 (2 delar anslutna med kardborreband)

Rekommenderad användning och mål:
Förstärkning av ryggmusklerna.
Lossning av låsningar av armar, axlar och rygg.
Hållning / position:
Placera armbågen under axeln på SiWAVE MULTI, i axelbredd. Ben,
skinkor, rygg och huvud bildar en rak linje, Spänn muskulaturen i lår, skinkor, 
mage och armar.
Titta rakt ner på golvet.
Rörelseutförande:
Lyft och håll kroppen, lyft upp benet,
Håll i minst 30 sekunder, byt ben.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 1 - 3 minuter vid 12 - 17 Hz
Senare ca 3 - 6 minuter vid 12 - 20 Hz

SiWAVE

Involverad muskulatur: 
axlar, rygg och rumpa. 
Förbättrar även 
hållningen.
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Underarmarna vilar på SiWAVE vibrationsplatta

nödvändiga artiklar SiWAVE MULTI HOME eller BASIC: 4204, 4206, eller på
SiWAVE MULTI PLUS: 4304, 4306 (2 delar anslutna med kardborreband.)

Rekommenderad användning och mål:
Förstärkning av ryggmuskulaturen.

Hållning / position:
Placera armbågen under axeln på SiWAVE MULTI, i axelbredd,
Ben, skinkor, rygg och huvud bildar en rak linje. Spänn muskulaturen 
i lår, skinkor, mage och armar.
Titta rakt ner på golvet.

Rörelseutförande:
Lyft och håll din kropp, håll i minst 30 sekunder.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 1 - 3 minuter vid 12 - 17 Hz
Senare ca 3 - 6 minuter vid 12 - 20 HzSenare ca 3 - 6 minuter vid 12 - 20 Hz

SiWAVE

Involverad muskulatur: 
axlar, rygg och rumpa. 
Förbättrar även 
hållningen.

10



Made in Germany

Sitta på SiWAVE MULTI

(obligatorisk artikel SiWAVE MULTI HOME eller BASIC: 4208, eller på
SiWAVE MULTI PLUS: 4308 (2 delar anslutna med kardborreband).

Rekommenderad användning och mål:
Rörlighet och stabilitet av bäckenet, nedre delen av ryggen och ländryggen.
Bättre blodcirkulation,
lossa låsningar av fascia,
stärka urinblåsan,
förbättring av tarmfunktion och
förbättring av inkontinens

Hållning / position:
Sätt rumoan på den tvådelade dynan, benen på golvet,
sitt med rak rygg.
Rörelseutförande:
Lyft och håll benen.
Ben på golvet i
en 90 ° vinkel.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 1-3 minuter vid 8-10 Hz
Senare ca 3 - 6 minuter vid 8 - 17 Hz

SiWAVE SiWAVE

nvolverade muskler: 
bäckenbotten, rumpa, 
lår, mage och rygg.
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Ryggläge – underbenen på SiWAVE MULTI

Nödvändiga artiklar SiWAVE MULTI HOME eller BASIC: 4200 eller 4202 och 4218
eller 4220, eller med SiWAVE MULTI PLUS: 4300 eller 4302 och 4318 eller 4320.

Rekommenderad användning och mål:
Lymfödem,
knäinflammation	med	vattenretention,
muskelsvaghet	och	inflammation	i	benen,	diabetes.

Hållning / position:
Ligg på ryggen framför SiWAVE MULTI
Kuddens högsta punkt måste vara över min / max,
Knävecken måste ligga på dynans höjd,
Låt dina armar ligga löst bredvid din kropp.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 1 - 3 minuter vid 8 - 15 Hz
Senare ca 3 - 15 minuter vid 8 - 17 Hz
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Ryggläge – underbenen på 
den tvådelade dynan
nödvändiga artiklar SiWAVE MULTI HOME eller BASIC: 4204, 4416 och 4208,
eller med SiWAVE MULTI PLUS: 4304, 4416 och 4308.

Rekommenderad användning och mål:
Lymfödem, åderbrock,
knäinflammation	med	vattenretention,
muskelsvaghet	och	inflammation	i	benen,
avslappning för vaderna.

Hållning / position:
Ligg på rygg framför SiWAVE MULTI och
låt dina armar ligga löst bredvid din kropp.
Låt huvudet ligga löst på kudden.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 1 - 3 minuter vid 8 - 15 Hz
Senare ca 3 - 15 minuter vid 8 - 17 Hz
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Ryggläge – höj och sänk benen på 
SiWAVE MULTI-vibrationsplatta
nödvändiga artiklar för SiWAVE MULTI HOME eller BASIC: 4200 eller 4202 och 4204,
4412, 4416, eller med SiWAVE MULTI PLUS: 4300 eller 4302 och 4304, 4412, 4416.

Rekommenderad användning och mål:
Lossa låsningar i ryggen,
Fasciaträning och
massage av ländryggen.

Hållning / position:
Placera dina vader på sittdynan.
ben i 90 °,
Rumpan och nedre delen av ryggen är ovanpå
vibrationsplattan, huvudet ligger löst på kudden.

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 3 - 7 minuter vid 8 - 10 Hz
Senare cirka 12 - 15 minuter vid 8 - 12 Hz
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Sitta på sittdynan med fötterna på 
SiWAVE MULTI-vibrationsplatta
nödvändiga artiklar från SiWAVE MULTI HOME eller BASIC: 4412 eller från 
SiWAVE MULTI PLUS: 4412.

Rekommenderad användning och mål:
Lossning av låsningar i ben och fotleder,
ökar	blodflödet	till	knäna	och
främjar blodcirkulation för underben och
lårmuskler.

Hållning / position:
Placera underarmarna på låren,
fötterna i höftbredd på plattformen.
Främjar muskelbyggnad i benen,

Frekvens, varaktighet:
Börja med ca 3 - 7 minuter vid 8 - 10 Hz
Senare ca 8-10 minuter vid 8-17 Hz
Muskelbyggnad 5-7 min vid 17-25 Hz
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SiWAVE

Se också våra filmer om
SiWAVE MULTI BASIC och SIWAVE MULTI PLUS!

H
andbok dynor och m

attor. Stew
afit Scandinavia A

B

Din kontaktperson:


