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Hartmann opaska uciskowa Putterbinde 8cm x 5m
 

Cena: 28,30 pln

Opis słownikowy

Producent HARTMANN

Opis produktu
 

Hartmann opaska uciskowa Putterbinde.

Zastosowanie:

- W terapii kompresyjnej do wywołania mocnego ucisku: po obliteracji żylaków,
- przy ostrych i chronicznych żylnych obrzękach zastoinowych, w zakrzepowym
- zapaleniu żył, w przypadku owrzodzeń podudzia - w pierwszej fazie gojenia,
- gdy rana silnie sączy (w kombinacji z opatrunkiem PermaFoam).

Charakterystyka

- Opaska o rozciągliwości 90% do bardzo silnego ucisku, z zapinką;
- Daje niewielki ucisk w stanie spoczynku, natomiast znacznie wspomaga
- działanie pompy mięśniowej w trakcie ruch u, wywołując pożądany efekt
- terapeutyczny w układzie żył głębokich;
- Zapewnia trwałe działanie uciskowe również przy dłuższym noszeniu;
- Przeznaczona dla pacjentów prowadzących aktywny tryb życia;
- Dopasowuje się do zmian obwodu kończyny dolnej przy wycofywaniu się
- obrzęków, dlatego może pozostać założona do około 3 dni z wyjątkiem
- stanów ostrych, przebiegających z dużym obrzękiem;
- Tkanina opaski ze 100% bawełny bardzo dobrze przepuszcza powietrze,
- jest znakomicie tolerowana przez skórę;
- Można ją wygotowywać i wyjaławiać.

Rozmiar: 5mx8cm

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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