
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Opaska stawu skokowego Everyday Supports Ankle Support
ACTIMOVE 75608
 

Cena: 47,30 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Opaska stawu skokowego do codziennego stosowania to produkt z linii Actimove Everyday Supports wykonanych z miękkich włókien
bez zawartości bawełny i lateksu.

Wyroby z linii Everyday Supports zapewniają medyczną kompresje, pomagając zmniejszyć obrzęki i łagodzić ból. Zapewniają trwałe i
pewne podparcie, stabilność i mobilność podczas wykonywania codziennych czynności.

Właściwości:
- pewne i trwałe podparcie podczas wykonywania codziennych czynności
- mocny ucisk łagodzący stany bólowe stawu skokowego
- miękkie włókna bez zawartości lateksu i bawełny
- sprzyjające długotrwałemu noszeniu produktu wzmocnione, elastyczne brzegi opaski
- miękka i gładka powierzchnia w Strefie-Komfortu-Ruchu na łuku stopy
- produkt bezszwowy o anatomicznym kształcie i wzorze w kształcie helisy, inspirowanym tapingiem fizjologicznym, dla lepszego
przylegania do ciała
- może być noszona na prawej lub lewej nodze

Produkt dostępny w czterech rozmiarach S-XL

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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Zastosowanie:
Przewlekły ból stawu skokowego
Stany zwyrodnieniowe stawu skokowego
Zespoły przemęczenia lub związane z powtarzalnym wysiłkiem 

Kolor: beżowy

 

 

Parametry

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

Galeria
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