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Stabilizator (orteza) stawu kolanowego z neoprenu 1021 -
OPPO Medical
 

Cena: 53,80 pln

Opis słownikowy

Producent OPPO MEDICAL INC.

Opis produktu
 

Stabilizator stawu kolanowego - wykonany z idealnej grubości neoprenu podszyty mocną mieszanką bawełny i nylonu. Pomaga
utrzymać naturalną ciepłotę ciała oraz poprawia krążenie krwi co skutkuje zmniejszeniem się bólu, obrzęków, zdrętwień, a ponadto
umożliwia szybsze leczenie urazów. Odciąża rzepkę kolanową oraz zapobiega jej przemieszczeniom.

Skład: 70% neopren, 15% nylon, 15% bawełna

Dopasowanie rozmiaru

Aby dobrać właściwy rozmiar stabilizatora, należy zmieżyć obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej. Wielkości
poszczególnych rozmiarów podane są w tabeli poniżej. W przypadku gdy Państwa rozmiar jest na granicy dwóch rozmiarów, należy
wybrać rozmiar mniejszy.

Rozmiar Obwód stawu kolanowego

s 33,7 - 35,9 cm

m 36,2 - 38,4 cm

xl43,8 - 51,1 cm

xxl51,4 - 56,2 cm

 

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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Parametry

Rozmiar S (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
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informacje.
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