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ORLIMAN Orteza (stabilizator) kciuka obustronna M770
 

Cena: 72,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Orteza kciuka do stosowania m.in. przy zespole bolesnego stawu siodełkowego, czy stanach zapalnych.

Stabilizator wykonany jest z oddychającego materiału typu velur perforowanego w miejscach szczególnie narażonych na przegrzanie.

Dzięki aluminiowemu sztywnikowi, znajdującemu się w ortezie można ją dopasować do indywidualnych potrzeb.

Jest to produkt obustronny, może być stosowany zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

 

Wskazania:

tendonitis
zespół bolesnego stawu siodełkowego
niestabilność
stan zapalny
unieruchomienie połączenia I kości śródręcza z kością czworoboczną mniejszą
urazy sportowe (kciuk narciarza)

Kolor: szaro-pomarańczowy

Orteza dostępna jest w dwóch rozmiarach

Rozmiar Obwód nadgarstka (cm) Długość ortezy (cm)

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/orliman-orteza-stabilizator-kciuka-obustronna-m770.html
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1/S 14-18 11
2/L 18-22 13

 

 

 

 

Parametry

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

Galeria
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