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Setopress Bandaż do kompresjoterapii 10cm x 3,5m
 

Cena: 24,90 pln

Opis słownikowy

Producent Mölnlycke

Opis produktu
 

Bandaż Setopress® o średniej do wysokiej sile ucisku, zapewnia stopniową kompresję podczas leczenia owrzodzenia żylnego goleni i
terapii kompresyjnej. Cechą charakterystyczną bandaża są kolorowe prostokątne wskaźniki z obu stron - zielone oznaczające średni
ucisk i brązowe oznaczające wysoki ucisk.

Właściwości:
- łatwy do zakładania
- zapewnia dwa poziomy kompresji (30 mmHg lub 40 mmHg)
- nie ogranicza mobilności
- jest na tyle lekki aby umożliwiać noszenie obuwia
- wyrób wielokrotnego użytku, może być prany dzięki czemu jest ekonomiczny w użyciu

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: 10cm x 3,5m

Zawartość włókien: poliamid, elastan, bawełna

Zastosowanie:
Do leczenia owrzodzeń żylakowych kończyn dolnych, odpowiedni do stopniowego uciskania.

Jak stosować
Na powierzchni bandaża nadrukowane są nieścieralne kolorowe prostokątne wskaźniki wizualne ułatwiające jego prawidłowe
zakładanie. Po osiągnięciu właściwego naciągu bandaża prostokąty przyjmują kształt kwadratów.

Bandaż pozwala na uzyskanie dwóch poziomów kompresji. Po jednej stronie znajdują się brązowe prostokąty, które po osiągnięciu
właściwego naciągu zapewniającego ucisk 40 mmHg w stawie skokowym. Prostokąty o drugiej stronie bandaża mają kolor zielony i po
uzyskaniu kształtu kwadratu zapewniają ucisk 30 mmHg w stawie skokowym.

Wyrobu nie należy stosować na kończynach o obwodzie mniejszym niż 18 cm oraz w przypadku wystąpienia lub podejrzenia
niewydolności tętniczej.
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