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Pończochy okołooperacyjne - profilaktyczne Pani Teresa 404
 

Cena: 66,00 pln

Opis słownikowy

Producent Pani TERESA

Opis produktu
 

Pończochy okołooperacyjne - profilaktyczne.

Wskazaniem do zastosowania pończoch okołooperacyjnych jest profilaktyka przeciwżylakowa u chorych przed, w trakcie i po zabiegu
operacyjnym.

Produkowane są z czubkiem otwartym (palce wolne).

 

 

 

Tabela rozmiarów:

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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tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 Pomiar (cm) xs s m l xl xxl xxxl
G obwód górnej części uda 43 - 51 50 - 53 53 - 58 57 - 63 62 - 69 63 - 72 64 - 78
F środek uda 39 - 46 44 - 49 49 - 54 53 - 56 56 - 65 64 - 70 67 - 75
D obwód pod kolanem 28 - 31 30 - 33 32 - 36 35 - 38 37 - 41 39 - 44 43 - 47
C obwód łydki 29 - 32 31 - 34 33 - 37 36 - 39 38 - 43 40 - 45 44 - 49
B obwód na kostką 18 - 20 20 - 21 21 - 23 23 - 25 25 - 27 27 - 30 30 - 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry

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