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SIGVARIS Melany przyrząd do zakładania pończoch, rozm. S
 

Cena: 499,00 pln

Opis słownikowy

Producent SIGVARIS

Opis produktu
 

Produkt za zamówienie, czas realizacji do 3 tygodni.

Melany to przyrząd o specjalnie zaprojektowanej konstrukcji ułatwiającej zakładanie i zdejmowanie pończoch lub podkolanówek
uciskowych pacjentom z ograniczoną mobilnością.

Jest to odpowiednie rozwiązanie dla osób, które z powodu ograniczonej mobilności nie są w stanie dosięgnąć ręką stopy, a chcą
pozostać niezależne.

Właściwości:
- ułatwia i przyspiesza zakładanie i zdejmowanie pończoch i podkolanówek, zarówno z zamkniętymi, jak i otwartymi palcami
- wymaga mniejszego wysiłku fizycznego
- do stosowania u osób o ograniczonej mobilności
- dzięki zwiększeniu ostrożności użytkowania wydłuża żywotność wyrobów uciskowych
- produkt o stabilnej i solidnej konstrukcji
- dostępny w czterech rozmiarach (XS-L)

Rozmiar: S

Tabela rozmiarów:

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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Rozmiar (cm) XS S M L

Obwód łydki w
najszerszym miejscu

łydki

25-29 30-38 38-46 46-54
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