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ORLIMAN Orteza (stabilizator) na nadgarstek dla dzieci
OP1152/OP1153
 

Cena: 92,00 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Orteza nadgarstka dla dzieci przeznaczona do unieruchomienia stawu nadgarstkowo-śródręcznego jako wsparcie przy leczeniu dłoni np.
po urazie lub zabiegu.

Stabilizator wykonany jest z materiałów poddanych testom i homologowanych, spełniających wszelkie europejskie wymogi jakościowe.
Wnętrze stabilizatora wykonano z materiału o strukturze plastra miodu, z zewnątrz natomiast wyłożona jest materiałem typu velur.

Produkt posiada aluminiowy sztywnik dłoniowy, umożliwiający dopasowanie do indywidualnych potrzeb i budowy anatomicznej ręki
dziecka lub do zaleceń terapeutycznych pozwalających na odpowiednie unieruchomieniu stawu.

Nie zawiera elementów lateksowych

Zalecenia:

unieruchomienie stawu nadgarstkowo-śródręcznego,
unieruchomienie połączeń śródręcza,
wsparcie tradycyjnej metody leczenia dłoni po urazie bądź zabiegu,
inne zalecenia lekarskie.

Orteza dostępna jest w dwóch rozmiarach i wersji na prawą i lewą rękę.

Rozmiar (wiek dziecka) Obwód (cm) Długość (cm)
1 (2-6) 10-12 12

2 (6-12) 12-15 14

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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W celu umocowania i założenia stabilizatora rękę należy umieścić w ortezie, zapiąć ją i dostosować do indywidualnej anatomii
wykorzystując możliwość zmiany ustawienia szyny grzbietowej i dłoniowej i wyregulować zapięcia micro-velcro.

Kolor: szaro-zielony

 

 

Parametry

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

Wersja Lewa (0,00 pln), Prawa (0,00 pln)

Galeria
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