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Temblak Professional Line Mitella Comfort ACTIMOVE 72819
 

Cena: 67,90 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Temblak ograniczający zakres ruchów barku i stawu łokciowego, odciążający staw łokciowy w zgiętej pozycji i dający barkowi, łokciowi
ramieniu wygodne podparcie.

Produkt należy do linii wyrobów Actimove Professional Line, stosowanych w celu wsparcia procesu gojenia i złagodzenia bólu przy
poważnych urazach i chorobach ortopedycznych.

Właściwości:
- wspiera łagodzenie bólu przez stabilizację stawu barkowego i utrzymanie go w zgiętej pozycji
- ogranicza możliwość obracania przedramieniem po umieszczeniu dłoni w temblaku, pozostałe palce zachowują pełna ruchomość
- dzięki zmniejszonemu naciskowi na szyję i wygodnemu pasowi o szerokości 5,5 cm zapewnia wysoki komfort użytkowania
- łatwy w zakładaniu, regulacji i zdejmowaniu z użyciem jednej ręki dzięki otwieranej i zamykanej kieszeni i paskom zapinanym na rzepy
- nie ma potrzeby zdejmowania podczas badan rentgenowskich
- produkt wytwarzany bez użycia naturalnego lateksu
- jest łatwy w utrzymaniu czystości i higieny, może być prany w temperaturze 40°C

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:
Czasowa stabilizacja ramienia w medycynie ratunkowej
Skręcenia i zwichnięcia stawów(np. zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego i mostkowo-obojczykowego, wywichnięcie barku)
Podparcie u pacjentów z porażeniem połowiczym
Postępowanie w złamaniach (np. złamania obojczyka, łopatki, kości ramiennej i guzka większego kości ramiennej)
Podparcie podczas noszenia gipsu lub szyny ortopedycznej
Choroby zapalne (np. wapniejące zapalenie ścięgien stożka rotatorów)
Okres pooperacyjny (np. po uszkodzeniu stożka rotatorów)
Niewielka niestabilność stawu barkowego(np. niestabilność grzbietowa)

Kolor: granatowy

 

 

Parametry

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