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ORLIMAN Dziecięcy but marszowy OP1191
 

Cena: 295,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Dziecięcy but marszowy przeznaczony do stosowania w przypadku skręceń lub urazów więzadeł oraz ochrony i stabilizacji stawu
skokowego i stopy dziecka.

But wykonany jest z lekkiego i twardego plastiku i łączonych elementów. W części wyściółkowej wykorzystano gruby, oddychający
materiał chroniący przed przegrzaniem i powstaniem otarć.

Do zapięcia buta i kontrolowania siły stabilizacji służą taśmy velcro. Dodatkowo zachowanie fizjologicznego chodu w trakcie
użytkowania umożliwia odpowiednio wyprofilowana antypoślizgowa podeszwa.

 

Zalecenia:

skręcenia i urazy więzadeł
urazy i postępowanie chirurgiczne
alternatywa dla opatrunku gipsowego

 

But dostępny jest w dwóch rozmiarach:

Rozmiar Długość stopy Rozmiar obuwia Wysokość w cm

1 14-18 21-27 23
2 16-21 24-32 29

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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Kolor: szary

 

 

Parametry

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

