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Stabilizator stawu łokciowego - „łokieć tenisisty” Pani Teresa
321
 

Cena: 56,20 pln

Opis słownikowy

Producent Pani TERESA

Opis produktu
 

Stabilizator stawu łokciowego - „łokieć tenisisty” - wyrób medyczny wielokrotnego użytku przeznaczony do wspomagania procesu
leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami.

Wskazania:
- profilaktycznie w przypadku przeciążeń i nadmiernego wysiłku stawu łokciowego
- pourazowo przy złamaniu wyrostka łokciowego
- przecibólowo przy "łokciu tenisisty"
- przeciwobrzękowo w stłuczeniach stawu łokciowego
- odciążająco w neuropatiach uciskowych na poziomie rowka nerwu łokciowego

Skład:
- neopren 85%
- poliamid 10%
- poliuretan 5%

Tabela rozmiarów:

Rozmiar (cm) S M L

Obwód ręki poniżej
stawu łokciowego

19-22 23-26 27-30

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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Kolor: czarny

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

 

 

Parametry

Rozmiar S (0,00 pln), M (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.

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

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

