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ORLIMAN Prostotrzymacz ET-210
 

Cena: 105,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Prostotrzymacz zalecany do stosowania przy korekcji wad postawy czy odciążenia okolicy międzyłopatkowej.

Produkt wykonany został z miękkiego, elastycznego i oddychającego materiału.

Taśmy velcro, za pomocą których zapina się prostotrzymacz i ich odpowiednie zapięcie pozwalają osiągnąć cofnięcia barków i
zmniejszenie kifotycznego ustawienia kręgosłupa piersiowego.

 

Zastosowanie:

korekcja postawy
odciążenie okolicy międzyłopatkowej
dorsalgia

Zaleca się stosować nie dłużej niż 3-4 godzin dziennie.

 

Orteza dostępna w rozmiarach od 1/XS do 6/XXL

Rozmiar Obwód klatki piersiowej(cm)

1/XS 75-85
2/S 80-92

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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3/M 85-97
4/L 92-104

5/XL 98-110
6/XXL 104-120

 

Kolor: beżowy

 

 

 

Parametry

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln), 4 (0,00 pln), 5 (0,00 pln), 6 (0,00 pln)
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