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Hartmann Varolast Plus - opaska do wywołania bardzo
mocnego ucisku 10cm x 7m
 

Cena: 37,50 pln

Opis słownikowy

Producent HARTMANN

Opis produktu
 

Plastyczny, gotowym do użycia jednokierunkowo elastyczny bandaż impregnowany pastą cynkową.

 

Ma delikatną strukturę materiału, co zapewnia stałe naprężenie każdego obwoju i efektywną i komfortową terapię bez nadmiernego
ucisku.

 

Opakowanie: 1 szt.

Rozmiar: 10cm x 7m

 

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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Charakterystyka

- Opaska z pastą cynkową, gotowa do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania

- Rozciągliwość wzdłużna 65%

- Po założeniu dopasowuje się do zmian obwodu kończyny dolnej i do zmniejszania się obrzęków

- Może pozostawać założona przez okres do 3 dni, z wyjątkiem stanów ostrych, przebiegających z dużym obrzękiem

- Przeznaczona dla osób prowadzących aktywny tryb życia

- Wykonana z wiskozy i poliamidu, które są dobrze tolerowane przez skórę i przepuszczają powietrze

- Do jednorazowego użytku

 

Zastosowanie

W terapii kompresyjnej do wywołania mocnego ucisku, dając półsztywny oddychający opatrunek uciskowy.

Po obliteracji żylaków, przy ostrych i chronicznych żylnych obrzękach zastoinowych.

W zakrzepowym zapaleniu żył, w owrzodzeniach podudzia (gdy rana się sączy) stosować w kombinacji z opatrunkami typu PermaFoam
czy Zetuvit.

Przy dalszym leczeniu złamań i jako wsparcie więzadeł i aparatu stawowego.
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