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Orteza kciuka Professional Line Rhizo Forte ACTIMOVE
76238
 

Cena: 169,00 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Opatentowana orteza kciuka ograniczająca jego ruchy przy zachowaniu funkcji dłoni podczas codziennych aktywności. Produkt należy
do linii wyrobów Actimove Professional Line, przeznaczonych do stosowania przy poważnych urazach i chorobach ortopedycznych
wymagających skutecznego wsparcia procesu gojenia i złagodzenia bólu.

Właściwości:
- produkt odpowiedni do codziennego noszenia, umożliwia ruchu nadgarstka i palców ograniczając jednocześnie ruchomość kciuka
- dzięki ustabilizowaniu kciuka i unieruchomieniu stawu nadgarstkowo-śródręcznego i śródręczno-paliczkowego wspomaga łagodzenie
bólu w tym spowodowanego chorobą zwyrodnieniową stawów kciuka
- dzięki regulowanej wykonanej z aluminium części głównej indywidualnie dopasowuje się do powierzchni dłoni
- bardzo dobrze przylega i zapewnia wysoki komfort użytkowania
- ma otwartą i lekką konstrukcję
- dzięki paskom zapinanym na rzep jest łatwa w zakładaniu
- łatwa w utrzymaniu czystości, może być prana ręcznie, szybko schnie po kontakcie z wodą
- produkt wytwarzany bez użycia naturalnego lateksu, odpowiedni dla osób wrażliwych na lateks

Produkt dostępny w trzech rozmiarach S-L w wersji na lewą i prawą dłoń. Właściwy rozmiar dobiera się na podstawie pomiaru
szerokości wewnętrznej części dłoni.

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.

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/orteza-kciuka-professional-line-rhizo-forte-actimove-76238.html
https://dlapacjenta.pl/orteza-kciuka-professional-line-rhizo-forte-actimove-76238.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 

Zastosowanie:
Reumatoidalne zapalenie stawów kciuka.
Choroba zwyrodnieniowa stawów kciuka.
Urazy tkanek miękkich (naderwanie więzadeł).
Urazy więzadła pobocznego łokciowego stawu MCP1 (np. kciuk narciarza).
Niestabilność stawu nadgarstkowo-śródręcznego.
Niestabilność więzadeł.
Zwichnięcie kciuka w wyniku urazu.
Okres pooperacyjny i postępowanie w ramach leczenia nieoperacyjnego.

Kolor: szary

 

 

Parametry

Rozmiar 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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