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Wkładki korytkowe MEMO 3/4 pomarańczowe
 

Cena: 42,99 pln

Opis słownikowy

Producent MEMO

Opis produktu
 

Wkładki pomarańczowe, są to wkładki korekcyjne, supinujące typu korytkowego.

Wkładki pomarańczowe, długość 3/4. Supinują piętę i śródstopie 10 mm. Osadzają oraz profilują tyłostopie i śródstopie, wspomagają
prawidłowe kształtowanie się sklepienia poprzecznego i podłużnego stopy.

System MEMO pozwala na dynamiczną kontrolę stóp dziecka, daje możliwość bieżącego monitorowania ich stanu oraz szansę
natychmiastowej reakcji. W skład systemu MEMO wchodzą wkładki, które może dobrać zarówno rodzić (na podstawie instrukcji
użytkowania Systemu Memo) lub specjalista.

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Zastosowanie:

Wkładki pomarańczowe jako część systemu Memo powinny być zalecane przy ścieralności podeszwy Memo w strefie numer 3 lub 3 i 4
oraz przy następujących problemach zdrowotnych: koślawość stępów, płaskostopie podłużne, koślawość kolan, płaskostopie

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

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


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
poprzeczne.

 

Instrukcja użytkowania:

- wkładki należy dokładnie włożyć do obuwia
- po zdjęciu obuwia należy je zostawić rozsznurowane, by wkładka mogła wyschnąć po całodniowym użytkowaniu
- w przypadku silnego przemoczenia wyjąć wkładki z obuwia i osuszyć w temperaturze pokojowej
- nie wolno wkładek suszyć na grzejnikach - spowoduje to trwałe odkształcenie lub rozklejenie
- wkładek nie wolno prać w pralkach - spowoduje to zniszczenie
- zabrudzone wkładki należy przetrzeć bawełnianą ściereczką lekko wilgotną z odrobiną mydła lub szamponu.

 

Stosowane najczęściej z obuwiem memo. Dostępna jest również wersja wkładek dla dorosłych.

 

Wkładki posiadają numerację francuską

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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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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Parametry

Rozmiar 22-24 (0,00 pln), 25-27 (0,00 pln), 28-30 (0,00 pln), 31-33 (0,00 pln), 34-36 (0,00 pln), 37-39
(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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