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OTTO BOCK Orteza na goleń i stopę Malleo TriStep 50S8N
 

Cena: 269,00 pln

Opis słownikowy

Producent Otto Bock

Opis produktu
 

Orteza na gole? i stop? Malleo TriStep to wielofunkcyjna orteza na ból w kostce, cz?sto pozwala na unikni?cie operacji.
Konstrukcja ortezy pozwala na dostosowanie jej do trzech ró?nych etapów leczenia i gojenia. Przyspiesza mo?liwo??
obci??enia i poruszania stop?. Malleo TriStep zabezpiecza wi?zad?a stawu skokowego w ka?dej fazie leczenia. Pozwala
na ustabilizowanie kostki po uszkodzeniu.

Po konsultacji z lekarzem, stabilizacja ortezy mo?e by? stopniowe zmniejszana, co tym samym wp?ynie na zwi?kszenie
mobilno?ci stopy i jej stopniowe uruchamianie.

Ortez? Malleo TriStep opracowano we wspó?pracy ze ortopedami, lekarzami sportowymi, biomechanikami, terapeutami i
technikami ortopedycznymi.

 

Wskazania: 

Ostra i przewlek?a niestabilno?? oraz niewydolno?? wi?zade?, urazy, powa?ne zniekszta?cenia i zerwania
wi?zade? przedzia?u bocznego. 
Schorzenia i urazy ?ci?gna mi??nia strza?kowego. 
Stany zapalne i zwyrodnienia górnego i dolnego stawu skokowego z nawracaj?cym podra?nieniem, lub
przewlek?ym odczynowym wysi?kiem. 
Zastosowanie pooperacyjne w celu ochrony i rehabilitacji po rekonstrukcji wi?zade?.

 

Fazy gojenia:

Faza I – unieruchomienie - orteza unieruchamia stop? w ostrej fazie zapalnej (dzie? 0 do 4, maks. do 14 dnia), nosi si? j?
wtedy z paskiem stabilizuj?cym i ?usk? na stop?. 

Faza II – stabilizacja - w fazie odbudowy tkanki (dzie? 4 do 28), celem jest stabilizacja stopy i przygotowywanie jej do

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
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Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/otto-bock-orteza-na-golen-i-stope-malleo-tristep-50s8n.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
mobilizacji, nie trzeba nosi? ?uski ochronnej w ci?gu dnia, nadal nale?y stosowa? ?usk? w nocy. 

Faza III – wsparcie - faza gojenia tkanki zaczyna si? oko?o 29 dnia, ortez? mo?na nosi? bez pasa stabilizuj?cego i ?uski
(w zale?no?ci od wskazania), po zako?czeniu tego etapu, aby zapobiec ponownemu uszkodzeniu wi?zad?a stawu
skokowego, mo?na nadal nosi? ortez?,.

 

Produkt dost?pny w rozmiarach S, M i L, które odpowiadaj? rozmiarom obuwia.

S: 36 - 39

M: 40 - 44

L: 45 - 48

 

Parametry

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