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Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą i fiszbinami
Sports Edition Knee Stabilizer ACTIMOVE 72453
 

Cena: 128,50 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą w kształcie podkowy stabilizującą rzepkę i fiszbinami z linii Actimove Sports Editon,
odpowiednia do stosowania przez osoby uprawiające sport.

Linia Sports Edition to produkty wykonane w technologii COOLMAX® AIR, co zapewnia szybkie schnięcie i oddychalność. Perforowany
materiał wykorzystany w produkcji jest przyjazny dla skóry i nie zawiera neopropenu i lateksu. 

Właściwości:
- wspomaga łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku
- zapewnia wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybkoschnącego, perforowanego materiału
wysokiej jakości
- dzięki 4 spiralnym fiszbinom środkowym i bocznym zapewnia dodatkowe podparcie kolana
- model w postaci rękawa poprawia tor ruchu rzepki i zwiększa jego kontrolę dzięki większemu uciskowi po wyregulowaniu peloty w
części dolnej, górnej, środkowej lub bocznej.
- dzięki regulowanej pelocie w kształcie podkowy może być stosowana w zespole bólu rzepki
- utrzymuje się w miejscu dzięki lepszemu dopasowaniu przy pomocy 2 pasów na rzep, w tym elastycznego pasa pod kolanem, podczas
zginania i wyprostu stawu kolanowego pasy wspólnie z pelotą ustawiają rzepkę zmniejszając ból kolana
- łatwa do zakładania przy użyciu wygodnych pętli na palce
- nie zawiera neoprenu i lateksu
- może być noszony na prawej lub lewej nodze

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:
Zespół bólu rzepki.
Zapalenie ścięgna rzepki.
Niestabilność rzepki.
Chondromalacja rzepki.
Nieprawidłowy tor ruchu rzepki i podwichnięcie rzepki.

Kolor: czarny

 

 

Parametry

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