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Pas lędźwiowy z fiszbinami Pani Teresa 202
 

Cena: 91,20 pln

Opis słownikowy

Producent Pani TERESA

Opis produktu
 

Pas lędźwiowy ortopedyczny z fiszbinami.

Wskazania:

- zespoły bólowe korzonkowe lędźwiowe o różnej etiologii (dyskopatie, spondyloartrozy, nisko zlokalizowane skoliozy u osób dorosłych)

- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

- wzmożone napięcie mięśniowe przy dyskopatii lędźwiowej

Dopasowanie rozmiaru

Aby dobrać właściwy rozmiar pasa, należy zmieżyć obwód brzucha. Wielkości poszczególnych rozmiarów podane są w tabeli poniżej. W
przypadku gdy Państwa rozmiar jest na granicy dwóch rozmiarów, należy wybrać rozmiar mniejszy.

 

Rozmiar s m l xl xxl
Obwód brzucha
(cm)

80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

 

 

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
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Parametry

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