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Opaska elastyczna stawu łokciowego Pani Teresa 304
 

Cena: 20,40 pln

Opis słownikowy

Producent Pani TERESA

Opis produktu
 

Opaska elastyczna stawu łokciowego.

Wskazania:

- w przewlekłych stanach reumatyczno-zwyrodnieniowych, łagodzi ból i obrzęki

- wzmacnia aparat więzadłowy stawu łokciowego

- po stłuczeniach łokcia

- w przypadku wystąpienia krwiaka kaletki łokciowej

- po wszelkich operacjach stawu łokciowego

- w zapaleniu kłykci kości ramiennej a zwłaszcza po blokadach okołostawowych

- jako apatrunek po zdjęciu gipsu

Dopasowanie rozmiaru

Aby dobrać właściwy rozmiar opaski, należy zmieżyć obwód ręki nad łokciem. Wielkości poszczególnych rozmiarów podane są w tabeli
poniżej. W przypadku gdy Państwa rozmiar jest na granicy dwóch rozmiarów, należy wybrać rozmiar mniejszy.

 

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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Rozmiar Obwód stawu łokciowego
s 20 - 24 cm
m 25 - 29 cm
l 30 - 35 cm
xl 36 - 40 cm
xxl 41 - 45 cm

 

Parametry

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