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Aries Avicenum 520 - podkolanówki medyczne trzeci stopień
ucisku
 

Cena: 167,70 pln

Opis słownikowy

Producent Aries

Opis produktu
 

 

Właściwości / zastosowanie:

Medyczne podkolanówki uciskowe trzeciej klasy kompresji przeznaczone do leczenia chronicznej niewydolności żył i obrzęków
limfatycznych.

Stanowią istotny element terapii leczniczej, zwłaszcza po drenażu limfatycznym wyraźnie zapobiegają cofaniu się limfy w miejsce
obrzęku.

Skutecznie przeciwdziałają powstawaniu nowych żylaków. Stosowane przy zaawansowanym stadium przewlekłej niewydolności żylnej.

Podkolanówki te zostały zaprojektowane przy założeniu, że muszą być noszone przez cały dzień, dlatego też są wykonane z miękkiej
mikrofibry z przeciwbakteryjnym wykończeniem z jonami srebra.

 

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
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Grubość 520 DEN Lycra

skład 55% PAD Nylon, 45% Lycra

Kompresja w punkcie pomiaru B - 34 - 46 mmHg

 

Prosimy zapoznać się z podstawowymi zasadami użytkowania produktów uciskowych.

 

 

Parametry

Kolor 8001 (0,00 pln)

Rozmiar 1D (0,00 pln), 1K (0,00 pln), 2D (0,00 pln), 2K (0,00 pln), 3D (0,00 pln), 3K (0,00 pln), 4D (0,00
pln), 4K (0,00 pln)

Wersja Czubek zamknięty (0,00 pln)

Galeria
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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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