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ORLIMAN One Plus Pas lędźwiowo-krzyżowy z podwójnym
systemem dociągowym (duże rozmiary) OPL161/OPL163
 

Cena: 549,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Pas lędźwiowo-krzyżowy z przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci materiału, przeznaczony do stosowania m.in. w leczeniu pourazowym i
pooperacyjnym, czy przy bólach kręgosłupa i rwie kulszowej.

Orteza tułowia z podwójnym systemem taśm dociągowych, które zapewniają idealne dopasowanie i stabilizację, oraz możliwość
profilowania ciała i uniesienie opuszczonych powłok brzusznych.

Przednia część gorsetu posiada wyprofilowanie na rozluźnione powłoki brzuszne wzmocnione sztywnikami konstrukcyjnymi
oraz miękkie wyściełanie materiałem piankowym by zapewnić odpowiednie dopasowanie. 

Tylna część wzmocniona jest specjalnymi sztywnikami zapewniającymi silne podparcie i stabilizację.

Gorset posiada dwa rodzaje elementów podtrzymujących: 4 półelastyczne taśmy wspierające i kontrolujące wielkość brzucha
oraz ukierunkowane skośnie z tyłu do przodu z góry w dół, kontrolujące w lekkim stopniu uniesienie powłok brzusznych w górę.

Zakładanie ułatwiają specjalne uchwyty na dłonie.

Zalecenia:

leczenie pooperacyjne i pourazowe
dyskopatia
zmiany zwyrodnieniowe struktur kręgosłupa
zmiany degeneracyjne struktur kostnych kręgosłupa
bóle kręgosłupa lędźwiowego

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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rwa kulszowa
wzmożone napięcie ochronne struktur więzadłowych kręgosłupa.

 

Działanie:

Kompresja i ograniczenie ruchów w kręgosłupie lędźwiowym
Poprawa postury i priopriorecepcji
Redukcja nacisków na kręgosłup oraz krążki międzykręgowe.

 

Orteza dostępna w rozmiarach od 1 do 4

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

1 132-142

32 32
2 142-152
3 152-162
4 162-172

 

Kolor: beżowy (OPL161) lub czarny (OPL163)

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), 4 (0,00 pln)
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