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ORLIMAN Orteza (stabilizator) kolana OS6211
 

Cena: 82,50 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Stabilizator kolana wskazany do stosowania m.in. przy niewielkich urazach i niestabilnościach, czy średniej wielkości stanach zapalnych.

Orteza wykonana jest z oddychającej dzianiny, utkanej z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici. Materiał i jego właściwości
zapewniają wysoki komfort noszenia. Dzięki bezszwowej konstrukcji nie powoduje otarć i odciśnięć na ciele użytkownika. Utkanie 3D
zapewnia bardzo dobre anatomiczne dopasowanie.

Stabilizator posiada okołorzepkowy wiskoelastyczny pierścień stabilizująco-masujący oraz fiszbiny boczne, które zapewniają stabilizację
kolana oraz micromasaż wpływający na poprawę krążenia.

 

Wskazania:

artrozy, osteoartritis
średniej wielkości stany zapalne
niewielkie urazy i niestabilności
wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy

 

Kolor: szary

Orteza dostępna jest w trzech rozmiarach

Rozmiar Obwód na wysokości kolana (cm) Długość (cm)

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
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1/S 32-36

24
2/M 36-41
3/L 41-48

 

Parametry

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