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OTTO BOCK Orteza stawu skokowego Malleo Sprint 50S3
 

Cena: 125,00 pln

Opis słownikowy

Producent Otto Bock

Opis produktu
 

Orteza posiadaj?ca dodatkowe paski stabilizuj?ce oraz zewn?trz szkieletowe wzmocnienia z obu stron. Jest uniwersalna,
do zak?adania na lew? lub praw? stop?.

Orteza bezpiecznie stabilizuje kostk? w przypadku przewlek?ych niestabilno?ci. Pozwala na zachowanie swobody ruchu
przy uprawianiu sportu i chodzeniu, pozwala na poruszanie stop? w gór? i w dó?.

Doskona?e dopasowanie anatomiczne we wra?liwym obszarze kostki, komfortowa i mi?kka wy?ció?ka oraz oddychaj?cy,
przyjazny dla skóry materia? Space Tex® zapewniaj? u?ytkownikowi wysoki komfort u?ytkowania. Wykorzystany system
rzepów, zapewnia optymalne bezpiecze?stwo wi?zade? oraz umo?liwia szybkie zdj?cie i za?o?enie ortezy, która mo?na
nosi? z obuwiem lub bez. 

 

Zastosowanie: 

Urazy kostki.
Nawykowe skr?cenia i niestabilno?? stawu skokowego.
Ograniczenia nawracania i odwracania stopy.
Po ostrych urazach stawu skokowego.
Zerwanie wi?zad?a bocznego (zewn?trznego) lub przy?rodkowego (wewn?trznego)

 

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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Dost?pna w rozmiarach od XS do XL o podanych obwodach:

XS: 25,5 – 28 cm

S: 28 – 30,5 cm

M: 30,5 – 33 cm

L: 33 – 35,5 cm

XL: 35,5 – 38 cm

 

Parametry

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