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Sund livsstil
- dit vigtigste valg i livet

Dansk Fodmesse
21-22 september 2019
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Velkommen til dette års fodmesse

Så byder vi igen velkommen til årets fodmesse på Fyn. Til en weekend hvor alt handler om hvad vi kan gøre for 
fødderne og for dig, der behandler dem.  Domicilet i Otterup er igen rammen om en overflod af inspiration, 
interessante og lærerige foredrag og workshops samt fremvisning af nye produkter.  Vi har gjort vores absolut 
bedste for at skabe de perfekte rammer!

Nye produkter og messerabatter
19 leverandører fylder huset med spændende stande og de glæder sig til at vise dig de sidste nye produkter. 
Kom og mød dem og få en faglig snak og nye input til din dagligdag på klinikken. Der er fine messerabatter på alle 
produkter.

Foredragsholderne
Igen i år, sørger vi for at have spændende foredragsholdere. Se mere om foredragsholderne og deres indlæg på 
side 4 - 7.

Flotte præmier både lørdag og søndag
På den udleverede indgangsbon trækker vi lod om flotte hovedpræmier, sammen med mange andre fine præmier 
fra de fremmødte leverandører.
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Program

Lørdag d. 21 september 2019

Kl. 09.00  Messen åbner
Kl. 10.00  Charlotte Bøving
Kl. 12.00  Kirsten Nørgård Dahl
   Frokost
Kl. 14.00  Käte Limdemann &
Kl. 14.45  Marianne Lundgren
Kl. 16.30  Præmietrækning
Kl. 17.00  Messen lukker
Kl. 18.00  Lækker barbequebuffet

Sørdag d. 22 september 2019

Kl. 09.00  Messen åbner
Kl. 10.00  Charlotte Bøving
Kl. 12.00  Kirsten Nørgård Dahl
   Frokost
Kl. 14.00  Käte Limdemann &
Kl. 14.45  Marianne Lundgren
Kl. 16.00  Præmietrækning
Kl. 16.30  Messen lukker

Morgenkaffe og the m. brød fra kl. 09.00.
Eftermiddagskaffe og the m. hjemmebag.
Vand og frugt hele dagen.
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Foredrag

Lægen flytter ind i Kjærulff
Mød den kontante, ærlige og direkte læge fra DR2 
programmerne ”Lægen  flytter ind”. Hun gjorde forskellen 
der fik deltagerne til at ændre deres liv! Charlotte vil 
fortælle sjove anekdoter fra programmerne - som i den 
grad viser, hvor lidt der skal til for at få “helbredet på ret 
køl”.  Charlotte vil på en sjov og underholdende måde give 
råd med på vejen mod en sundere og mere aktiv livsstil - 
men også med fokus på mental sundhed - og hvorfor det 
er så vigtigt. 
Vi vil alle gerne være her lidt længere - en sætning der i den 
grad er blevet højaktuel for Charlotte, som i september 
2016 fik stillet en kræftdiagnose. I fordraget fortæller hun 
om sin opvækst i et hjem med en psykopatisk far  og  om 
sin personlige rejse med kræftdiagnosen - og hvordan hun 
har tacklet denne. Mange vælter, når de får en diagnose 
eller modgang i livet - Charlotte vil gerne inspirere til det 
modsatte. Tal, tal, tal og tag stilling til livets store spørgsmål 
- mens vi kan.
Charlotte udgav desuden i 2018 selvbiografien “Jeg 
lever med en udløbsdato - tid til eftertanke, tilgivelse og 
taknemmelighed”, som indtog samtlige bestsellerlister.

Charlotte Bøving
Læge og forfatter
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Foredrag

Ja til bevægelse hver dag - hele livet
I oplægget “Ja til bevægelse hver dag - hele livet” møder 
du sundhedskoordinator og fysioterapeut Kirsten 
Nørgaard Dahl, som vil fortælle om, hvorfor vi bør tage 
“Ja-hatten” på og være fysisk aktive hver dag.
Hvordan vi alle via bevægelse kan være med til at 
fremme både den fysiske og mentale sundhed gennem 
hele livet.
Forebyggelse har altid været en af fysioterapeutens 
“kæp-heste”, og fra både hendes arbejds- og 
privatliv vil hun komme med eksempler på, hvordan 
alle sundhedsprofessionelle gennem inddragelse 
og nysgerrighed kan være med til at forebygge 
livsstilssygdomme ved at tage kampen op mod fysisk 
inaktivitet.
Så kom og hør et oplæg om hvordan du som 
sundhedsprofessionel kan være med til at inspirere til 
fysisk aktivitet hos selv den mest inaktive borger du 
møder i din hverdag!

Kirsten Nørgård Dahl
Fysioterapeut
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Skal vi på kur?
Medierne er fyldt med diverse kure. HFLC diæt, Sense, 
5:2 kuren, Vægtvogterne, Dukan, Paleo bare for at 
nævne nogle af dem. Käte, klinisk diætist vil fortælle 
om, hvilken som dur og hvad skal du holde dig fra.
Desuden vil hun fortælle om nyere forskning fra 
Københavns Universitet, den såkaldte Gluco-diet. Hvad 
er det lige at den kur kan? Er den bedre end alle de 
andre?
Käte vil med hendes praktiske tilgang til mad komme 
med tricks og tips til hvordan du får en sundere hverdag. 
Hvordan undgår du at falde i sukker/kage fælden om 
eftermiddagen? Hvordan får du sneget de berømte 
”6 om dagen” ind i din hverdag? Hvad er hendes 
hemmeligheder og hvad har hun altid i sit køkken. Og 
når hun siger 80/20 princippet, hvad mener hun så med 
det?
Käte vil også fortælle om hvordan du ved hjælp af kosten 
kan forebygge diabetes og du vil få et konkret eksempel 
fra hverdagen, hvordan Troels spiste sig fri for medicin. 

Käte Limdemann
Diætist

Foredrag
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Foredrag

Marianne Lundgren
Fodterapeut

Gode fødder hele livet 
Marianne Lundgreen  er 49 år  og uddannet som  
sygeplejerske og stats. aut. fodterapeut. Hun har i 18 år 
drevet egen fodklinik og har i mere end 15 år arbejdet 
på forskellige sygehus ambulatorier hvor diabetiske 
fodsår har været hovedfokus.
Marianne arbejder i dag i et tværfagligt team med 
andre fodterapeuter, fysioterapeuter, diætist og 
zoneterapeut. Hun har ligeledes tæt samarbejde med 
kommunens sygeplejeklinikker og praktiserende læger.
Kom og få Mariannes bud på hvordan vi bevarer gode 
fødder hele livet og hvad der er de største trusler mod 
god fodsundhed.
Få samtidig gode fif til hvordan du kan agere hvis du 
pludselig står med et fodsår i din klinik.
Vel mødt til et oplæg hvor du forhåbentlig får ny 
inspiration med hjem til brug i din hverdag.
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Udstillere

Miele - Desinfektionsopvaskemaskine
Kom og se opvaskemaskinen som vil aflaste dig i hverdagen. Den har alt, hvad 
du har brug for til rengøring og desinfektion af dine instrumenter og er både 
effektiv og besparende. Maskinen har dør med automatisk lukkefunktion, nem 
betjening og favoritprogrammer. Få en snak med konsulenten om hygiejne.
Omar Vendelbo og Lars Aaskov, DK

fodFORM - Digitalt kliniksystem
Kliniksystem fodFORM giver dig en professionel og effektiv administration af 
din klinik. Systemet sørger for, at du altid har det fulde overblik over journaler, 
kalendere og regnskaber og samtidig sparer tid og ressourcer ved den lette 
håndtering.
Carsten Olesen og Sarah Almann Olesen, DK

HFL - Cremer & NCM - Neglekorrektion
Eksperter i rekonstrukstion af svampenegle, traumenegle og nedgroede negle.
HFL har udviklet en ny medisk rekonstruktionsgel, som kan bruges til alle 
problemer, samt til lindring af smerter.
HFL produkter: MEdisk rekronstruktionsgel, fungicheck svampetest, mini gel 
lakker. 
Susanne Jensen og Sonja Iskov, Holland

Toico - Udsugningsanlæg
Toico er førende indenfor produktion af udsugning. Kendetegnene for 
produkterne er stor sugeevne, effektiv støjreduktion, fleksibilitet samt meget 
høj brugerkomfort.
Torben Krøyer, DK
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Udstillere

TORK - Papirvarer

Hygiejne spiller en helt afgørende rolle inden for health care. For at undgå 
overførelser af bakterier, er det vigtigt med en god hygiejneløsning og 
her er Tork det foretrukne valg. De tilbyder alt inden for håndaftørring, 
hånddesinfektion, klude, sæber, toiletpapir samt dispenserløsninger.
Niels Frølund - ESSITY, DK

Bunzl - Engangshandsker

Et stort udvalg af handsker til alle formål i klinikken. Både i latex, vinyl og 
nitril, med eller uden pudder. Bunzl fører et stort og bredt sortiment af 
hygiejneartikler og personlige værnemidler.
Vibeke L. Hansen, DK

Gelsmart

Funktionalitet og høj kvalitet er kodeordene i GelSmart’s produktudvikling, 
hvor de har formået at udvikle nye aflastningsprodukter i gel til de fleste 
problemstillinger. Produkterne fås i flere forskellige typer, med og uden stof. 
Kom og se alle nyhederne.
Steve Tomlinson, USA

RSscan og Phits individuelle fodindlæg

Scanningsplatformen RSfootscan kan med analyseværktøjer i softwaren gør 
det muligt for os at designe 3D printede Phits individuelle fodindlæg. Phits 
fodindlæg er meget lette, de kan tilføjes forskellige korrektioner. Hårdheden 
i den 3D printede base kan korrigeres samt toppens shore kan ligeledes fås i 
forskellige hårdheder. Phits tilpasses dine fødder og kan fås til dagligdagsbrug, 
sport og arbejdsbrug. RSprint i Belgien levere disse verdens førende 3D 
printede individuelle fodindlæg. Kom og prøv at få scannet din fødder på 
RSfootscan i dynamisk gang og og se dine fødders trykbelastninger.
Fodterapeut, produktspecialist og supporter Pia Kristensen, DK
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Udstillere

Egholm Stole - en fordel for din bagdel

Igen i år, kommer Egholm Stole og præsentere de fantastiske ergonomiske 
arbejdsstole i den velkendte høje kvalitet. Alle stolene har formstøbte sæder, 
der hver især gør noget godt for brugeren. Du har mulighed for at afprøve 
de forskellige modeller, og kan udvælge dig den stol der passer dig bedst, og 
endda i den farve du ønsker. Egholm Stole produceres på en lille fabrik i Jylland. 
Jette Egholm, DK

Dr. Comfort - Verdens største producent af specialsko 

Dr. Comfort er komfortable ortopædisk sko i høj kvalitet og moderigtig 
design. Det er lette og behagelige sko med aftagelig indersål, så der kan 
laves individuelle indlæg til klienten. Alle modeller findes i 3 bredder og halve 
størrelser. Der findes sko der er ekstra dybe, og sko der er ekstra stive.
Helle Jørgensen og Christian Hjortgaard, USA

Chattangooga - Shokwave og laser behandling
Chattanooga RPW Lite (shockwave) er en kompakt og brugervenlig enhed, 
der effektivt og med dokumenteret effekt kan behandle achillessener, fasciitis, 
plantaris og meget mere. 
Chattanooga Intelect High Power Laser 7 eller 15 watt og med 3 bølgelængder! 
Mere power og flere bølgelængder giver i teori og praksis bedre resultater ved 
kroniske skader i både muskler, sener, led og sår. Anvendes med fordel ved 
inflammation og smerte samt for hurtigere heling.
Jan Vinding, USA

Glamox - Speciallamper til fodklinikken 

En korrekt forstørrelse er af afgørende betydning for den præcise foddiagnose 
og -behandling. Glamox Luxo er behjælpelig med lige præcis den luplampe eller 
arbejdsbelysning du har behov for i dit arbejde. Besøg Luxo standen og se det 
store udvalg af lamper. 
Jimmy Elmose, DK

TOFI-stolen

Dansk produceret patientstol, med kvalitet som førsteprioritet. Designet til 
at holde, udviklet så du kan arbejde under optimale forhold. Nyt! Rygkontakt 
kan tilvælges så patienten selv kan justere ryggen under behandlingen. Kom og 
prøv Danmarks stærkeste patientstol!
Martin Bøgelund og Christian Christiansen, DK
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Udstillere

RAUE - Camillen 60
Camillen 60 er en meget stor serie af kvalitets produkter til hudpleje og 
behandling af mange fodproblemer. Produkterne er meget velegnet til 
videresalg og der er produkter til ethvert behov. Produkterne er yderligere 
særdeles attraktive i prisen. Besøg standen og hør nærmere.
Karolin Kuntz, D

RAUE - Bionedbrydelige engangshånklæder
Luksus engangshåndklæder som er hypoallergen, parfumefri og 100% 
bionedbrydelige. Håndklæderne er lavet af bløde naturlige træfibre, som 
er nedbrudt efter kun 8-12 uger. Træerne der bliver brugt, kommer fra en 
bæredygtig skov, hvor der for hvert træ der fældes, plantes 3 nye. Spar penge 
på el til vaskemaskine, tørretumbler og sæbe. Spar tid på at vaske, tørre og 
folde almindelige håndklæder!
Oliver Käse, D

DSC Promotion
Der bliver præsenteret er stort udvalg af praktisk og pænt kliniktøj. 
Tina Kørris, DK

Lohman & Raucher - Revamil
Kom og hør om dette unikke sårprodukt, som fåes i flere udgaver.
Glæd dig til en spændende overraskelse.
Torsten Johansen, DK

Danske Fodterapeuter
Brancheforeningen for Danske Fodterapeuter kommer og fortæller om dit 
udbytte ved et medlemskab.
Gyrit Madsen og Therese Jørgensen, DK

Kjærulff - Aesculap Instrumenter
Skal du have fornyet dine instrumenter. Kig ind på standen og se det store 
udvalg af Aesculap instrumenter til suverræne priser. 
Kjærulff Fodplejeartikler, DK
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Kjærulff er vært - hele dagen

Sådan finder du os

Kjærulff Fodplejeartikler A/S. 
Ørkebyvej 2, 5450 Otterup

I bil

Fra Sjælland: Afkørsel 48 mod havnen, over Odinsbroen
Fra Jylland: Afkørsel 54, Vissenbjerg mod Søndersø

Med offentlig transport

Bus 140 fra Odense Banegård. Stå af på Ørkebyvej. (Varighed ca. 1/2 time.)

Overnatning

Har du behov for at overnatte, beder vi dig venligst kontakte os for henvisning til de nærmeste hoteller.

Vi tager forebehold for ændringer i programmet.

Vi sørger for gratis mad og drikke hele dagen, så du ikke går sulten herfra.


