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ERHEM Stabilizator (orteza) nadgarstka i kciuka ERH-38/1
 

Cena: 115,00 pln

Opis słownikowy

Producent ERHEM

Opis produktu
 

Stabilizator nadgarstka i kciuka ERH-38/1

Właściwości:

Wykonany jest z neoprenu perforowanego pokrytego od wewnątrz dodatkową warstwą o właściwościach higroskopijnych i taśm
zaciskowych typu Velcro oraz 3 szyn unieruchamiających. Zapięcia na rzepy umożliwiają precyzyjne dopasowanie kompresji. Neopren
zapewnia terapeutyczne ciepło, co powoduje zmniejszenie bólu, przyspieszanie likwidacji obrzęków oraz szybsze leczenie urazów.
Stosowany jest też przy zmianach zwyrodnieniowych, doleczaniu lub leczeniu po urazach skrętnych nadgarstka i kciuka,
rekonwalescencji po leczeniu operacyjnym nadgarstka i kciuka.

Stabilzator dostępny jest na prawą i lewą rękę.

Tabela rozmiarów:

    Rozmiar S M L XL
 Obwód nadgarstka (cm) 13-15 15-17 17-19 19-21

 

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

https://dlapacjenta.pl
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Parametry

Rozmiar S (0,00 pln), L (0,00 pln)

Wersja Lewa (0,00 pln), Prawa (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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