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Orteza stabilizująca nadgarstek i kciuk Professional Line
Gaunlet Wrist & Thumb ACTIMOVE 72859
 

Cena: 123,70 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Orteza stabilizująca nadgarstek i kciuk to produkt z linii Actimove Professional Line, do stosowania przy poważnych urazach i chorobach
ortopedycznych wymagających skutecznego wsparcia procesu gojenia i złagodzenia bólu.

Posiada wymienne unieruchomienie po wewnętrznej stronie dłoni, dzięki któremu może być noszona na prawej lub lewej dłoni. Komfort
użytkowania zapewnia lekka konstrukcja, łatwe zakładanie, bezszwowe wykończenia i stabilizacja pozwalająca zachować pełną
ruchomość palców.

Właściwości:
- stabilizuje staw śródręczno-paliczkowy z zastosowaniem dodatkowego unieruchomienia kciuka przy zachowaniu pełnej ruchomości
palców
- dzięki stabilizacji osiąganej przy pomocy anatomicznie wyprofilowanego unieruchomienia wspomaga proces gojenia i łagodzenie bólu
- miękki materiał bez zawartości neoprenu i lateksu zapewnia wysoki komfort użytkowania
- bezszwowe wykończenia
- lekka i zgrabna konstrukcja
- szybkie i łatwe zakładanie przez wsunięcie ręki i dopasowanie do indywidualnych rozmiarów z wykorzystaniem pasków
- duży stopień regulacji zapięć zapewnia szeroki zakres regulacji i stabilizacji
- dzięki wymiennemu unieruchomieniu po wewnętrznej stronie dłoni może być noszona na lewej lub prawej dłoni

Produkt dostępny w czterech rozmiarach S-XL.

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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Zastosowanie:
Skręcenia, naciągnięcia.
Okres pooperacyjny.
Pielęgnacja pourazowa.
Choroba zwyrodnieniowa stawów ( w tym kciuka)
Reumatoidalne zapalenie stawów.
Podrażnienia kciuka.
Zespół de Quervaina.
Kciuk narciarza.

Kolor: czarny

 

 

Parametry

Rozmiar S (0,00 pln), M (0,00 pln), L (0,00 pln), XL (0,00 pln)
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