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Zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyny dolnej (nr 2)
 

Cena: 126,90 pln

Opis słownikowy

Producent Korfantów

Opis produktu
 

Zestaw podwieszek do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyny dolnej do samodzielnego montażu w domu pacjenta.

Elementy zestawu:
A. Podwieszka ud i ramion - 1 szt
B. Podwieszka dwustawowa (skóra) - 1 szt.
C. Linka 2500 - 2 szt.

Podwieszka ud i ramion przeznaczona do podwieszeń ramion i ud posiadająca dwa metalowe zaczepy do zawieszeń.

Wymiary:
długość - 145 mm
szerokość - 540 mm

 

Podwieszka dwustawowa skórzana mająca zastosowanie w podwieszeniach w okolicy stawu skokowego.

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: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Właściwości:
- umożliwia rehabilitację kończyny dolnej
- regulacja wielkości podwieszki
- solidne wykonanie (posiada podkładki przeciwuciskowe)
- posiada dwa trójkątne zaczepy do zawieszeń.

Wymiary:
długość - 570 mm
szerokość - 75 mm

 

Linka 2500 z napinaczem, jedną końcówką linki zakończoną metalową kauszą i drugą z karabińczykiem do połączenia np. z podwieszką.

Elementy zestawu mogą się różnić kolorem, co uzależnione jest od materiału użytego do produkcji wyrobów.
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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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