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OTTO BOCK Orteza na goleń i stopę - but pneumatyczny
Infinity Air Walker Low 50S23
 

Cena: 277,00 pln

Opis słownikowy

Producent Otto Bock

Opis produktu
 

 

Niski model ortezy na gole? i stop? o lekkiej konstrukcji umo?liwiaj?cej cyrkulacj? powietrza i daj?cy wysoki komfort
u?ytkowania.

Orteza wyposa?ona jest w antypo?lizgow?, absorbuj?c? wstrz?sy podeszw?, zapewniaj?c? bezpiecze?stwo u?ytkowania
np. na ?liskiej nawierzchni. Posiada tak?e os?on? palców umo?liwiaj?c? indywidualn? regulacj?. 

Model jest uniwersalny, mo?liwy do noszenia zarówno na lewej, jak prawej nodze. Zintegrowana poduszka powietrzna,
?atwo i precyzyjnie umo?liwia stosowanie odpowiedniego ucisku, bez dodatkowych narz?dzi. Ucisk wspomaga gojenie
si? obrz?ków i wch?anianie krwiaków.

 

Zastosowanie: 

Dystalne z?amanie ko?ci strza?kowej.
Stabilne z?amania przodostopia, ?ródstopia i/lub kostki.
Skr?cenie stawu skokowego. 
Uraz tkanek mi?kkich stopy/stawu skokowego 

 

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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Maksymalny ci??ar cia?a: 200 kg.

Waga ortezy: od 997 gramów

 

Dost?pna w rozmiarach S, M i L, którym odpowiadaj? rozmiary obuwia

S: 36 - 38

M: 39 - 42

L: 43 - 46

 

 

Parametry

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