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Pas kardiologiczny ściskający torako CARDIO-PASS rozmiar
uniwersalny
 

Cena: 99,00 pln

Opis produktu
 

Cardio-pass przeznaczony jest dla wszystkich pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych i torakochirurgicznych. Jest szeroko
stosowany zwłaszcza po zabiegach wszczepienia pomostów aortalno naczyniowych tzw. by-passów ,zaprojektowany został by
przyśpieszyć gojenie się ran, oraz przyśpieszyć rekonwalescencję. Ogromną zaletą pasa jest to, iż nie powoduje ucisku klatki piersiowej,
przez co pacjent nie poci się, a rana szybciej się goi, dlatego może być stosowany zarówno przez kobiety jak i mężczyzn ,posiada duże,
wygodne uchwyty, które pozwalają szybko i pewnie ścisnąć klatkę w każdym momencie co przekłada się na ogromny komfort
psychiczny pacjentów.

Ułatwia ćwiczenia oddechowe z oporem w przypadkach:

wysiękowego zapalenia płuc,
rozstrzeniach oskrzeli,
astmie oskrzelowej,
POChP

Rozmiar uniwersalny ,obwód klatki piersiowej do 125cm

 

 

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
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