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ORLIMAN One Plus Pas brzuszny - orteza kręgosłupa (duże
rozmiary) OPL160/OPL162
 

Cena: 389,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Orteza kręgosłupa przeznaczona do stosowania przy korekcji wad postawy, lumbago, profilaktycznie w przypadku wykonywania
zawodów lub uprawiania sportów, powodujących obciążenie kręgosłupa, czy do podtrzymywania niewielkich i średnio zaawansowanych
przepuklin brzusznych.

Pas brzuszny posiada ułatwiające i zapewniające dokładne dopasowanie do brzucha zapięcie boczne. Został wykonany z
przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci materiału, zapewniającego kompresję na powłoki brzuszne, stabilizuje i podpiera rozciągnięte
mięśnie. 

Front pasa jest sztywny i wzmaga działanie ortezy; w części tylnej umieszczono wykonane z bardzo odpornego stopu stalki
wspomagające i stabilizujące kręgosłup, a w pozostałych częściach pasa znajdują się usztywnienia konstrukcyjne.

Zalecenia:

leczenie pooperacyjne
poprawa postawy
ból dolnej partii pleców
osłabienie mieści brzucha
ochrona małych i średnich przepuklin
profilaktycznie w profesjonalnym sporcie podczas aktywności narażających dolną partię pleców na przeciążenie

 

Dopasowanie:

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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1. Otworzyć ortezę, poprzez odpięcie zapięć micro-velcro.
2. Założyć pas wokół pleców na wysokości odcinka lędźwiowo-krzyżowego, upewniając się jednocześnie, że umieszczony jest on

centralnie w stosunku do wyrostków kolczystych kręgosłupa.
3. Zapiąć pas, przymocowując w odpowiednich miejscach zapięcia micro-velcro.

Orteza dostępna w rozmiarach od 1 do 4

Rozmiar Obwód (największy)  bioder lub pasa (cm) Wysokość z tyłu(cm) Wysokość z przodu(cm)

1 130-140

29 32
2 140-150
3 150-161
4 161-172

 

Rozmiar powinien być dobrany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, 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 do ciała.

Kolor: beżowy (OPL160) lub czarny (OPL162)

 

 

Parametry

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

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln), 4 (0,00 pln)
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