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OTTO BOCK Orteza na rękę i przedramię z ujęciem kciuka
Manu 3D Pollex 4146
 

Cena: 110,00 pln

Opis słownikowy

Producent Otto Bock

Opis produktu
 

Orteza na r?k? i przedrami? z uj?ciem kciuka Manu 3D Pollex zapewnia jej u?ytkownikowi doskona?? stabilizacj?
nadgarstka dzi?ki termoplastycznej wewn?trznej szynie d?oniowej wykonanej z tworzywa sztucznego. 

Materia? z jakiego jest wykonana to przewiewna dzianina. Dodatkowo bocznie umieszczona fiszbina, stabilizuje i odci??a
kciuk.

 

Zastosowanie: 

Zapalenie ko?ci stawów okolic nadgarstka. 
Zespó? de Quervaina. 
Urazy stawu ?ródr?czno-paliczkowego palca pierwszego (np. kciuk narciarza). 
Terapia pozabiegowa i pourazowa.
RZS.

 

W?a?ciwo?ci:

Wygodny model ortezy dzi?ki anatomicznemu ukszta?towaniu.
Cz??? obejmuj?ca kciuk ustawiona jest w pozycji funkcjonalnej.

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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?atwa w na?o?eniu dzi?ki potrójnym szerokim paskom Velcro.
Regulowana w obszarze kciuka.
Wykonana z materia?u, który nie poch?ania wilgoci, co sprawia, ?e skóra pozostaje sucha.

 

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

XS: 14 – 15 cm

S: 15 – 16 cm

M: 16 – 17 cm

L: 17 – 18,5 cm

 

Parametry

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