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ORLIMAN One Plus Orteza (stabilizator) stawu skokowego
(duże rozmiary) OPL490/OPL491
 

Cena: 237,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Wykonana z trzywarstwowego, elastycznego przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci materiału orteza stawu skokowego. Zawiera dwie
wyprofilowane anatomicznie wkładki boczne oraz nieelastyczną taśmę korekcyjną. W okolicy pięty jest wykończona miękkim
materiałem, nie powodujacym podrażnień i otarć.

Może być dopasowywana do różnych etapów leczenia i rodzajów urazów stawu, oferuje różne poziomy stabilizacji i ograniczenia
zakresu ruchów w zależności od rodzaju użytych komponentów składowych oraz ich połączenia i zlokalizowania

Ortezę można również dopasowywać do różnej budowy anatomicznej oraz w przypadku dużej dysproporcji w wielkości dalszej części
podudzia

Zalecenia:

leczenie pooperacyjne i pourazowe
chroniczna niestabilność stawu
słabość więzadeł
prewencja przeciążeń marszowych
skręcenia

 

Działanie:

Orteza stabilizuje i wspiera staw skokowego i sąsiednie struktury tkankowe oraz ogranicza zakres ruchu w stawie

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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skokowym pozostawiając palce wolne.

Zakładanie:

1. Rozluźnić taśmy usytuowane w przedniej części ortezy, odpinając w tym celu zapięcia micro-velcro.
2. Wsunąć stopę do stabilizatora, upewniając się przy tym, że pięta została prawidłowo umieszczona w przeznaczonym na nią

tylnym otworze.
3. Naciągnąć i przymocować taśmy aby zapewnić mocne i wygodne dopasowanie. Zakładanie sztywnej dzianinowej taśmy

korekcyjnej: przymocować końcówkę taśmy (wyposażoną w metalową sprzączkę) w części podeszwowej ortezy na wysokości
śródstopia, przeciągnąć ją w górę wokół podbicia ku stronie przyśrodkowej lub bocznej (w celu ograniczenia ruchu pronacji lub
supinacji). Następnie, po jej owinięciu od tyłu wokół kończyny powyżej stawu skokowego, przymocować ją na ortezie. Aby
wyregulować naciągnięcie taśmy należy odpiąć jej przeciągniętą przez sprzączkę końcówkę z zapięciem micro-velcro,
odpowiednio ją naciągnąć i ponownie przymocować.

4. W celu skrócenia długości taśmy dociągowej, uwalniamy końcówkę z zapięciem micro-velcro/rzepem i przycinamy materiał do
wymaganej długości. Należy upewnić się, że taśma została przeciągnięta w kierunku odpowiadającym leczonej niestabilności
stawu skokowego: bocznej lub przyśrodkowej.

 

Orteza dostępna w rozmiarach od 1 do 3.

Rozmiar Obwód (cm)

1 23-26
2 26-29
3 29-32

 

Ortezę powinna dobrać odpowiednio wykwalifikowana osoba, stosując się do wymiarów podanych w tabeli rozmiarowej. Za duży ucisk
może powodować utrudnienia w krążeniu i wpłynąć na zaburzenie pracy mięśni. Producent zaleca regulować ucisk do uzyskania
uczucia optymalnego przylegania ortezy do ciała.

Kolor: czarny (OPL490) lub beżowy (OPL491)

UWAGA: W przypadku wyboru koloru beżowego czas oczekiwania wynosi ok. 7 dni.

 

 

Parametry

Kolor Beżowy (0,00 pln), Czarny (0,00 pln)

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

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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