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ORLIMAN One Plus Orteza (stabilizator) kciuka (duże
rozmiary) OPL354 - czarny
 

Cena: 129,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Wykonana z półsztywnego trzywarstwowego materiału orteza nadgarstka z szyną kciuka została zaprojektowana aby dopasować się do
budowy anatomicznej ręki użytkownika i różnic w obwodach nadgarstka i dystalnej części przedramienia.

Materiał z jakiego wykonano stabilizator zawiera rozwiązanie antybakteryjne i przeciwzapachowe ThermyTex oraz jest przepuszczalny
dla ciepła i wilgoci.

Wewnątrz umieszczono wkładki ochronne w okolicy kciuka, delikatny materiał pozwalający na długotrwałe stosowanie bez obawy o
powstawanie otarć i dodatkowych dolegliwości bólowych, co w połączeniu z zastosowaniem pianki z pamięcią kształtu, redukującej
naciski i zapobiegającej powstawaniu bólu w strefach zwiększonego nacisku zwiększa komfort użytkowania. Zewnętrzna warstwa
materiału jest wysoce wytrzymała na działanie czynników mechanicznych.

Zalecenia:

skręcenia (kciuk narciarza)

osteoartrozy (włączając rizartrozę) i stany zapalne stawów
stany zapalne więzadeł i ścięgien
leczenie pourazowe i pooperacyjne

 

Działanie:

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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Orteza stabilizuje kciuk jako całość oraz jego poszczególne połączenia, staw siodełkowy kciuka.

Produkt dostępny w rozmiarach od 1 do 3.

Rozmiar Obwód nadgarstka (cm) Długość (cm)

1 19-21

13
2 21-23
3 23-25

 

Stabilizator powinien być dobrany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, według tabeli rozmiarowej. Zbyt duży ucisk może
powodować utrudnienia w krążeniu i wpłynąć na zaburzenie pracy mięśni. Producent zaleca regulować ucisk do uzyskania uczucia
optymalnego przylegania szyny do ciała.

Kolor:  czarny (OPL354)

 

 

Parametry

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln)

Wersja Lewa (0,00 pln), Prawa (0,00 pln)

Galeria
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