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ORLIMAN Półsztywny stabilizator nadgarstka z szyną
dłoniową 4 i 5 palca MF-D95/MF-I95
 

Cena: 152,50 pln

Opis słownikowy

Producent Orliman

Opis produktu
 

Półsztywna orteza nadgarstka wykonana z lekkiego, wysoce przepuszczalnego ciepło i wilgoć materiału.

Od wewnętrznej strony orteza wyłożona jest przyjemnym w dotyku i w kontakcie ze skórą materiałem frotte,.

Stabilizator posiada ukształtowaną anatomicznie aluminiową szynę dłoniową i grzbietową, zapięcie na taśmy dociągowe oraz wklejki
anytpoślizgowe zapobiegające obracaniu się ortezy na ręce.

Dopasowanie: dwie pozycje, możliwe jest pozycjonowanie niezależne od położenia palców i nadgarstka.

Dwie aluminiowe szyny grzbietowe stabilizują palce i mogą być stosowane pojedynczo. Dodatkowy dłoniowy łącznik aluminiowy,
pokryty materiałem ułatwia dopięcie do ortezy.

Wskazania:

Złamania paliczków i kości śródręcza 4, 5 palca (złamania bokserskie).
Urazy nadgarstka, ręki i 4, 5 palca.
Zwichnięcia i skręcenia.
W leczenia przed lub pooperacyjnym.

 

Kolor: czarny

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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Orteza dostępna jest w trzech rozmiarach na prawą lub lewą rękę

Rozmiar Obwód nadgarstka (cm) Długość ortezy (cm)

1 14-16
282 16-18

3 18-20

 

 

 

Parametry

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

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

Galeria
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