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OTTO BOCK Orteza na rękę i przedramię Manu ComfortT
Stable 4058
 

Cena: 130,00 pln

Opis słownikowy

Producent Otto Bock

Opis produktu
 

Orteza Manu ComforT Stable do stosowania w przypadku dolegliwo?ci nadgarstka, zapobiega jego niew?a?ciwym
ruchom i odpowiednio go stabilizuje. 

Ortezy wykonane s? ze specjalnego, mi?kkiego, reguluj?cego temperatur? materia?u (Outlast), co wp?ywa na
ograniczenie pocenia i komfortow? temperatur? przy skórze.

 

Zastosowanie: 

Terapia pozabiegowa i pourazowa. 
Cz??ciowe pora?enie mi??ni. 
Cie?? nadgarstka. 
Osteoporoza. 
RZS.

 

Od strony grzbietowej przedramienia orteza posiada wzmocnienia, od strony d?oniowej natomiast znajduje si?
termoplastyczna szyna, której anatomiczne ustawienie ogranicza prostowanie i zginanie, zapewniaj?c wi?ksza stabilno??.
Ortez? wyposa?ono w dodatkow? ta?m? wzmacniaj?ca staw nadgarstkowy.

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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Jest to ?atwy do zak?adania model zamkni?ty, wystarczy wsun?? r?k? tak jak w r?kawiczk?. 

Dost?pna w rozmiarach od XS do XXL i podanym poni?ej obwodzie nadgarstka oraz z rozró?nieniem na r?k? praw? i
lew?.

XS-S: 13-16 cm

M-L: 16-19 cm

XL-XXL: 19-23 cm

 

Parametry

Rozmiar XS - S (0,00 pln), M - L (0,00 pln), XL - XXL (0,00 pln)

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