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ORLIMAN Orteza (stabilizator) barku typu Desault C-41
 

Cena: 119,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Orteza na ramię i bark typu "Desault" wskazana do stosowania m.in, w podwichnięciach w stawie barkowym czy zapaleniu struktur
okołostawowych barku.

Wykonany z veluru stabilizator składa się z dwóch elementów: element ujmujący przedramię i taśma tułowiowo ramienna.

 

Sposób zakładania:

Szeroka część elementu ujmującego przedramię powinna być wsunięta pomiędzy klatkę piersiową a rękę (zgięta w łokciu pod kątem 90
stopni, przylegająca do klatki piersiowej).

Dwie taśmy barkowe powinny opadać na plecy po obu stronach szyi. Przedramię owinąć częścią z klatki piersiowej, znajdującą się
poniżej przedramienia.

Taśmy barkowe skrzyżować na plecach i przeprowadzić pod przedramieniem i zapiąć z przodu, na części owijającej przedramię. Taśmą
tułowiowo-ramienną stabilizuje się unieruchomioną kończynę do tułowia.

 

Wskazania:

stłuczenia i skręcenia obręczy barkowej

doleczanie po przeprowadzonych w obrębie kości ramiennej zabiegach operacyjnych

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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podwichnięcia w stawie barkowym

zapalenia struktur okołostawowych barku

przy udarach

 

Kolor: beżowy

Orteza dostępna jest w dwóch rozmiarach

Rozmiar Obwód tułowia wraz z jednym ramieniem (cm)

1 (<38) < 100
2 (>38) > 100

 

 

Parametry

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