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Kołnierz ortopedyczny SCHANTZA (miękki)
 

Cena: 16,90 pln

Opis słownikowy

Producent Herdegen

Opis produktu
 

 

Kołnierz ortopedyczny SCHANTZA miękki (schanca, szanca, schanza).

 

Charakterystyka:

Kołnierz wykonany jest z pianki poliuretanowej powleczonej bawełnianą dzianiną ortopedyczną. Zapinany jest przy pomocy taśmy typu
Velcro (rzep).

 

Wskazania:

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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Stosowany jest w przypadkach wymagających ograniczenia ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa, szczególnie w zespołach
bólowych spowodowanych niewielkimi zmianami zwyrodnieniowymi.

 

Tabela rozmiarów:

Rozmiar S S S M M M LLL
Wysokość kołnierza w cm

H
7,5 8,5 10 7,5 8,5 10 7,58,510

Obwód szyi w cm L 29-36cm 37-43cm 44-52cm

 

 

Parametry

Rozmiar S (0,00 pln), M (0,00 pln), L (0,00 pln)

Wersja 8,5cm (0,00 pln), 10cm (0,00 pln), 7,5cm (0,00 pln)
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