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ORLIMAN Orteza kręgosłupa (sznurówka) sztywna wysoka z
fiszbinami 6213
 

Cena: 412,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Gorset (sznurówka) zalecana do stosowania w zmianach zwyrodnieniowych, stanach zapalnych odcinka piersiowo-lędźwiowego
kręgosłupa, czy po operacjach.

Orteza wykonana jest z trzech, różnych warstw oddychających materiałów (bawełna, pianka, poliester).

Struktura pasa i półelastyczny materiał wykorzystany do produkcji zapewnia maksymalną, możliwą do uzyskania przewiewność.

Produkt zapina się na taśmy velcro, pozwalające na dopasowanie na długość do indywidualnych potrzeb pacjenta. Taśmy są elastyczne
i umożliwiają regulację siły naciągu i przylegania pasa. Dopasowanie gorsetu ułatwiają zapięcia boczne, wyrób jest łatwy w zakładaniu i
wygodny w użytkowaniu dzięki systemowi stabilizujących taśm dociągowych posiadających dodatkowe szlufki ułatwiające zapinanie i
odpinanie szczególnie pomocne dla osób z osłabioną sprawnością manualną

Cztery fiszbiny w tylnej części, z których dwie są twardsze a dwie miękkie mogą być stosowane zamiennie lub razem.

Z przodu sznurówki znajdują się stalki, zapobiegające zwijaniu się pasa i wspierające powłoki brzuszne zwiększając poprzez to siłę
stabilizacji.

Taśmy barkowe pozwalają na zastosowanie dodatkowej siły dociągowej.

 

Zalecenia:

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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stany zapalne kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
zmiany zwyrodnieniowe
choroby krążka międzykręgowego
pooperacyjnie

Gorset zapewnia dobre podparcie w części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa.

Dzięki przewiewności i miękkości materiału z jakiego wykonano ortezę jest ona bardzo lekka i wygodna w noszeniu.

 

Orteza dostępna w rozmiarach od 1/S do 5/XXL

Rozmiar Obwód klatki piersiowej(cm) Wysokość z tyłu(cm) Wysokość z przodu(cm)

1/S 80-90

51

 

22
2/M 90-100
3/L 100-110

4/XL 110-120
5/XXL 120-132

 

Kolor: beżowy

 

Parametry

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln), 4 (0,00 pln), 5 (0,00 pln)
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