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SP-871 - Orteza Stawu Kolanowego - Tkanina z fiszbinami
Cena :
88,82 zł
Nr katalogowy : SP-871
Producent : SPECIAL
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :

SP-871 Tkaninowa orteza stawu kolanowego
Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii MultiCeramic. Materiał antybakteryjny, hipoalergiczny, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania
wilgoci.
●
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Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu poprzez spiralne fiszbiny boczne
Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i
uczucie sztywności

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym

Polecany również w przypadku bólów reumatycznych stawów - powoduje ich wewnętrzne rozgrzanie.

Dzięki Innowacyjnej technologii Multiceramic stabilizator posiada efekt termiczny, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie
naturalnego proceu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.
Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość poprawy siły wchłaniana wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze
wzmocnioną siłą odprowadza wchłoniętą wilgoć na zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina posiada funkcię
antybakteryją.
W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako
antybakteryjna, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie polecana dla osób z nadwrażliwością skórną, ze skłonnościami do alergii i uczuleń.

Rozmiary: (mierzyć obwód stawu kolanowego w środkowej części) S: 30,5–35,5cm, M: 33,0-38,1cm, L: 35,5-40,6cm, XL: 40,6-45,7cm
Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40oC. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.
Przeciwwskazania: Ortezy nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.
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Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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