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Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką regulowana
Sports Edition Knee Support Open Patella ACTIMOVE 75593
 

Cena: 86,80 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Regulowana orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką z linii Actimove Sports Editon, odpowiednia do stosowania przez osoby
uprawiające sport.

Linia Sports Edition to produkty wykonane w technologii COOLMAX® AIR, co zapewnia szybkie schnięcie i oddychalność. Perforowany
materiał wykorzystany w produkcji jest przyjazny dla skóry i nie zawiera neopropenu i lateksu (Latex Free Formula). Dzięki
wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i medycznej kompresji wspomaga proces gojenia i pomaga złagodzić dolegliwości bólowe. 

Właściwości:
- regulowana i pewna ochrona zapewniająca łagodzenie bólu rzepki przy lekkich uszkodzeniach stawu kolanowego
- utrzymuje wyrównane ciepło i ucisku co wspomaga łagodzenie bólu i proces gojenia
- posiada anatomiczny pierścień okołorzepkowy, dzięki przedniemu otworowi pomaga złagodzić ból rzepki, zmniejszając ucisk na nią
- dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybkoschnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości podnosi komfort
użytkowania
- posiada regulację stopnia podparcia dla wygody użytkownika
- umożliwia łatwe zakładanie poprzez owinięcie wokół bolesnego stawu kolanowego
- nie zawiera lateksu i neoprenu
- może być noszony na prawej lub lewej nodze

Produkt dostępny w rozmiarze uniwersalnym.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Zastosowanie:
Obrzęk stawów.
Bolesne uszkodzenia stawu kolanowego i ich profilaktyka.
Niewielkie naciągnięcia, skręcenia i kontuzje.
Niewielkie uszkodzenia łąkotki.

Kolor: czarny
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