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Orteza stawu skokowego Professional Line TaloBrace Air
Ankle ACTIMOVE 73119
 

Cena: 147,50 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Orteza stawu skokowego z powietrznymi poduszkami pneumatycznymi to produkt z linii Actimove Professional Line, przeznaczony do
stosowania przy poważnych urazach i chorobach ortopedycznych, które wymagają skutecznego wsparcia w złagodzeniu bólu i procesu
gojenia chorej kończyny.

Dzięki poduszkom pneumatycznym orteza delikatnie masuje kończynę podczas ruchu i pomaga zmniejszyć ból i obrzęk w obrębie
stawu skokowego.

Właściwości:
- pomaga w łagodzeniu bólu przez stabilizację stawu skokowego górnego zapobiegając inwersji i ewersji.
- posiada wypełniane powietrzem, regulowane przestrzenie zapewniające ucisk o indywidualnie dobranym natężeniu
- poduszki pneumatyczne zapewniają delikatny efekt masażu podczas ruchu
- regulowane przestrzenie powietrzne pomagają zmniejszyć ból i obrzęku
- poprzez ochronę przyśrodkowego i pobocznego więzadła stawu skokowego wspomaga gojenie
- dzięki anatomicznie wyprofilowanym łuskom o dużej sztywności zwiększającym stabilność dobrze trzyma się na nodze
- dzięki elastycznemu, górnemu zaczepowi i paskowi dobrze dopasowuje się do kości piszczelowej
- indywidualnie regulowane obwodowe paski na rzepy ułatwiają zakładanie
- poprawne zakładanie ułatwia rysunek stopy na spodniej stronie paska na piętę
- dzięki nieograniczonemu zginaniu podeszwowemu umożliwia normalny chód
- posiada trwały, wytrzymały, łatwo regulowany pasek na piętę
- komfort noszenia zapewniają miękkie i elastyczne krawędzie

Produkt dostępny w dwóch rozmiarach S/M i L/XL na prawą lub lewą stopę.

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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Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Zastosowanie:
Przewlekła niestabilność stawu skokowego.
Urazy więzadeł i torebki stawowej w stawie skokowym górnym (np. skręcenie, zerwanie więzadła, naciągnięcie).
Niewielkie urazy tkanek miękkich.
Obrzęk przewlekły, ostry i zapalny
Rehabilitacja i zapobieganie urazom stawu skokowego

Kolor: czarny

 

Parametry

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

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

Galeria
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