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JOBST ForMen Explore - podkolanówki uciskowe męskie I
klasa ucisku
 

Cena: 218,90 pln

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu
 

JOBST ForMen Explore to medyczne podkolanówki dla mężczyzn,  które dzięki uniwersalnym właściwościom nosić można w czasie
wolnym i w pracy.

Podkolanówki kompresyjne JOBST ForMen Explore wykonano z wykorzystaniem węgla aktywnego, którego cząsteczki poprawiają
właściwości materiału, absorbują i eliminują nieprzyjemne zapachy nie naruszając przy tym flory bakteryjnej.

 

Właściwości:

- wykonane z trwałej przędzy

- posiadają teksturę z dyskretnymi prążkami

- wysoka zawartość bawełny zmniejsza ryzyko podrażnień

- szybko usuwają pot i pozostawiają sucha skórę przez cały dzień

- posiadają redukującą niekontrolowany nacisk strefę komfortu w miejscu łączenia stopy z palcami

- komfort noszenia zapewniony przez gładkie i płaskie szwy

- dzięki zastosowaniu technologii aktywnego węgla neutralizują nieprzyjemne zapachy

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/jobst-formen-explore-podkolanowki-uciskowe-meskie-i-klasa-ucisku.html
https://dlapacjenta.pl/jobst-formen-explore-podkolanowki-uciskowe-meskie-i-klasa-ucisku.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
- dostosowany do męskiej anatomii design pięty

- poszerzony mankiet zapobiega zsuwaniu się podkolanówek z nogi i ogranicza rolowanie

- I klasa ucisku (18-21 mmHg)

- czubek zamknięty

Działanie węgla aktywnego nie zmienia się i nie ulega zmniejszeniu podczas użytkowania produktu, na no wpływa zintegrowanie go z
włóknami.

Węgiel aktywny pochłania wilgoć i wpływa na skrócenie czasu wysychania, dzięki czemu podkolanówki dają komfort noszenia w zimie i
w lecie.

 

Wskazania:

- Przewlekła choroba żylna
- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Żylaki
- Pajączki
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

Kod produktu: 79508

 

 

Parametry

Kolor Czarny (0,00 pln), Granatowy (0,00 pln)

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln), 4 (0,00 pln), 5 (0,00 pln), 6 (0,00 pln)

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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