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Orteza stabilizująca nadgarstek Sports Edition Wrist
Stabilizer ACTIMOVE 75729
 

Cena: 101,90 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Orteza stabilizująca nadgarstek z linii Actimove Sports Editon, odpowiednia do stosowania przez osoby uprawiające sport zapewniający
wsparcie osłabionemu lub kontuzjowanemu nadgarstkowi.

Linia Sports Edition to produkty wykonane w technologii Latex Free Formula z przyjaznego dla skóry perforowanego materiału o
wysokich parametrach technicznych, który nie zawiera lateksu i neopropenu. 

Właściwości:
- stabilizacja nadgarstka w celu bezpiecznej stabilizacji w leczeniu skręceń lub naciągnięć dzięki anatomicznie wyprofilowanemu
wyjmowanego unieruchomieniu, które może być stosowane na lewej lub prawej ręce.
- łagodzenie bólu i wspomaganie procesu gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku
- dzięki miękkiemu materiałowi wysokiej jakości i bezszwowemu wykończeniu zwiększa wygodę użytkowania
- umożliwia szybkie i łatwe dopasowanie do wymiarów ręki po wsunięciu dłoni i uregulowaniu docisku paskami
- dobre właściwości oddychające dzięki wysokojakościowemu materiałowi niezawierającemu neoprenu
- dyskretny i zgrabny design
- może być noszony na prawej lub lewej dłoni

Produkt dostępny w trzech rozmiarach S, M i L/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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Zastosowanie:
Reumatoidalne zapalenie stawów.
Choroba zwyrodnieniowa stawów.
Skręcenia, naciągnięcia, urazy tkanek miękkich.
Zapalenie ścięgna.
Okres po zdjęciu gipsu.
Pielęgnacja po zabiegach operacyjnych.

Kolor: czarny

 

 

Parametry

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

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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