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ORLIMAN Półsztywny długi stabilizator nadgarstka z szyną
dłoniową MF-D90/MF-I90
 

Cena: 129,50 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Orteza nadgarstka wykonana z lekkiego, wysoce przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci materiału. Od wewnętrznej strony stabilizator
wyłożony jest przyjemnym w dotyku i zapewniającym wysoki komfort użytkowania materiałem frotte.

Aluminiowa szyna dłoniowa jest ukształtowana anatomicznie, część grzbietowa wzmocniona jest dwoma plastikowymi sztywnikami,
wzmacniającymi działanie sztywnika dłoniowego, wpływając jednocześnie na zwiększenie stabilizacji stawu.

Stabilizator zapinany jest na trzy taśmy dociągowe, a wklejki anytpoślizgowe zapobiegają obracaniu się ortezy na ręce.

Wskazania:

W leczeniu przed lub pooperacyjnym
Skręcenia nadgarstka.
W zespole cieśni nadgarstka.
Przy zapaleniu ścięgien.
Przy zmianach zwyrodnieniowych chrząstki stawowej.
Niewielkie niestabilności.
Zespół przeciążeniowy.

Kolor: czarny

Orteza dostępna jest w trzech rozmiarach na prawą lub lewą rękę

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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Rozmiar Obwód nadgarstka (cm) Długość ortezy (cm)

1 14-16
272 16-18

3 18-20

 

 

Parametry

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

Wersja Lewa (0,00 pln), Prawa (0,00 pln)

Galeria
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