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OTTO BOCK Orteza na nadgarstek Manu Arexa 50P20
 

Cena: 175,00 pln

Opis słownikowy

Producent Otto Bock

Opis produktu
 

Orteza Manu Arexa dzi?ki anatomicznie wyprofilowanym szynom (na przód i ty? d?oni lub bocznie od ko?ci ?okciowej)
zapewnia stabilizacje nadgarstka.

System mocowania Pull-2-Go sprawia, ?e ortez? jest ?atwo za?o?y? jedn? r?k? i w ka?dej chwili wyregulowa?.

Orteza d?oni stabilizuje wra?liwy obszar i pomaga z?agodzi? ból. Materia? termoregulacyjny zmniejsza potliwo??, co
pozwala na noszenie ortezy przez d?u?szy czas.

 

Zastosowanie: 

Przy deformacjach ko?ci.
Schorzenia stawów i nerwów.

 

Dost?pna w rozmiarach S, M i L z obwodami:

S: 14-16 cm

M: 16-19 cm

L: 19-22 cm

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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Parametry

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