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ORLIMAN Orteza lędźwiowo-krzyżowa LB3001
 

Cena: 111,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Orteza lędźwiowo-krzyżowa kręgosłupa przeznaczona do stosowania przy lumbago, osłabieniu mięśni, chorobach krążka
międzykręgowego czy zmianach degeneracyjnych.

Pas wykonany jest z oddychającego materiału i posiada tylne, podwójne skośne taśmy dociągowe zapinane z przodu na velcro,
które  zwiększają stabilizację pasa i przodowygięcie lędźwiowe kręgosłupa oraz 4 półelastyczne tylne sztywniki.

Orteza zapewnia silne podparcie części lędźwiowej kręgosłupa i doskonałe dopasowanie do anatomii ciała. Ponadto produkt jest
przyjemny w kontakcie z ciałem i wygodny w noszeniu.

Zalecenia:
- osłabienie mięśni
- choroby krążka międzykręgowego
- zmiany degeneracyjne
- Lumbago
- Lumbosciatica (ischias)
- Spondylolisis (kręgoszczelina)
- Spondyloarthrosis

Dopasowanie:

1. Otworzyć ortezę.

2. Założyć pas wokół pleców na wysokości odcinka lędźwiowo-krzyżowego, upewniając się jednocześnie, że umieszczony jest on
centralnie w stosunku do wyrostków kolczystych kręgosłupa.

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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3. Zapiąć pas, przymocowując w odpowiednich miejscach zapięcia velcro.

 

Orteza dostępna w rozmiarach od 1 do 7

Rozmiar Obwód  bioder lub pasa w najszerszym miejscu (cm) Wysokość z tyłu(cm) Wysokość z przodu(cm)

1 63-75

26 15

2 75-83
3 83-91
4 91-99
5 99-107
6 107-115
7 115-123

 

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: czarny

 

 

Parametry

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln), 4 (0,00 pln), 5 (0,00 pln), 6 (0,00 pln), 7 (0,00 pln)
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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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