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JOBST UltraSheer - pończochy samonośne I klasa ucisku
 

Cena: 289,90 pln

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu
 

Modne, samonośne pończochy JOBST UltraSheer to najbardziej transparentne z produktów JOBST i cienkie jak delikatne wyroby.

JOBST UltraSheer to pończochy uciskowe przeznaczone do stosowania w terapiach lekkich i średnich schorzeń żylnych.

 

Właściwości:

- miękkie i przyjemne w dotyku
- wygodne w nakładaniu i zdejmowaniu
- wykonane z oddychającej dzianiny
- połyskująca tkanina i szlachetne włókno podkolanówek zapewnia elegancki wygląd
- cienkie jak inne delikatne wyroby
- odpowiednie w terapii lekkich i średnich schorzeń żylnych
- I klasa ucisku (18-21 mmHg)
- czubek zamknięty

Wskazania:

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

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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Silikonowe wykończenie pończoch JOBST UltraSheer oparte zostało o wplecione w nie nici silikonowe. Są one pokryte silikonem w
niewielkim stopniu (9% pokrycia), co wpływa na 2-krotnie szybsze i łatwiejsze uwalnianie wilgoci ze skóry. Jest to istotne zwłaszcza dla
pacjentów, którzy doświadczyli odparzeń od silikonowych wykończeń.

Pończochy posiadają eleganckie wykończenie z kwiatowym motywem po zewnętrznej stronie i ozdobne guzki od strony
wewnętrznej pomagające utrzymać pończochę na nodze.

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

Kod produktu: 73577

 

 

Parametry

Długość Petite (0,00 pln), Regular (0,00 pln)

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

Rozmiar I (0,00 pln), II (0,00 pln), III (0,00 pln), IV (0,00 pln), V (0,00 pln), VI (0,00 pln)

Galeria
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