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SP-A-823 - Orteza Stawu Kolanowego z Szynami Bocznymi
Cena :
165,53 zł
Nr katalogowy : SP-A-823
Producent : SPECIAL
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :

SP-A-823 Orteza na kolano z dwuosiowymi szynami bocznymi
Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax

AIRPRENE

●

Zapobiega przeprostowi kolana

●

Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana

●

Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością

●

Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu

●

Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego

●

Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności

●

Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

●

Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkowania

Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy.
Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Dodatkowa regulacja na udzie gwarantuje możliwość idealnego
dopasowania ortezy.

Orteza Special® wykonana
z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania
dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstruncka neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu
skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodujacej dyskomfort użytkowania.

Rozmiary: (mierzyć obwód stawu kolanowego w środkowej części) S: 31,0-33,0 cm, M: 33,6-36,2 cm, L: 36,8-39,4 cm, XL: 40,0 - 43,2 cm, XXL: 43,8 - 47,0 cm, XXXL: 47,0cm - 51,4
cm

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.

Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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