Informacje o produkcie
Utworzono 20-01-2020

ASS-OS POWER DYNAMIC - Aparat Na Opadającą Stopę
Cena :
1.157,00 zł
Nr katalogowy : ASS-OS
Producent : ART-REH
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Aparat na opadającą stopę typu otwartego, wykonany z włókna węglowego. Posiada dwa pasy mocujące. Od przodu, na goleni wyłożony jest miękką tkaniną dobrze wchłaniającą pot,
antyalergiczny, idealnie dopasowany do kształtu golenia. Dzięki swojej sztywności i budowie doskonale stabilizuje stopę przed opadaniem a boczna szyna zabezpiecza staw skokowy
przed zwichnięciem zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, aparat ten jest bardzo lekki, sztywny a zarazem plastyczny.

WŁAŚCIWOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.

Doskonała stabilizacja - doskonale zabezpiecza stopę przed opadaniem jak również przed skręceniem bocznym.
Komfort użytkowania - doskonale dopasowany do kończyny pacjenta poprzez zastosowanie taśm mocujących i przedniej wyściółki.
Łatwość użytkowania - możliwość wsadzenia do buta i ukrycia pod spodniami.
Niska waga wyrobu - lekki, stabilny, plastyczny.
Utrzymanie właściwej higieny - ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania aparatu, pacjent ma możliwość łatwego wyprania jego elementów, jak również utrzymania
właściwej higieny kończyny dolnej.

PRZEZNACZENIE:
Aparat można stosować w przypadkach:
●

porażenia stóp,

●

niedowładu stóp,

●

stany po skręceniach stóp w celu doleczenia,

●

stany po zabiegach operacyjnych w fazie rekonwalescencji

PRZECIWSKAZANIA:
Ortezy nie należy stosować w przypadku:
●

świeżych ran

●

otarć naskórka

●

egzem skórnych

●

alergii skórnych

ZASTOSOWANIE:
Rehabilitacja, ortopedia, neurologia i neurochirurgia.
SPOSÓB ZAKŁADANIA APARATU:
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INFORMACJE DLA PACJENTA:

1. Stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
2. Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
3. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze
wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
GRAFICZNY SCHEMAT ZAKŁADANIA APARATU:

KONSERWACJA:

1.
2.
3.
4.

Wyściółkę przednią golenia prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze do 30 stopni.
Nie prasować.
Nie chlorować.
Suszyć z daleka od źródeł ciepła

SKŁAD SUROWCOWY:
Włókna węglowe, pianka poliuretanowa, dzianina welurowa, dzianina frotte, pasy VELCRO
KODY REFUNDACYJNE NFZ

Okres
uzywalności

Lekarze
Upoważnieni

Limit
NFZ

Do chodzenia w dysfunkcji stóp,
bezpłatnie do
uszkodzenie neuronu centralnego
wysokości limitu
lub obwodowego

raz na trzy lata

ortopeda, chirurg,neurolog,
lekarz rehabilitacji medycznej,
reumatolog

250 zł

Stopa opadająca,
bezpłatnie do
przeciwdziałaniu opadaniu stopy wysokości limitu
do dowolnego obuwia

raz na trzy lata

ortopeda, chirurg,neurolog,
lekarz rehabilitacji medycznej,
reumatolog

140 zł

Kod środka

Przeznaczenie

9130.15
Aparat DAFO
9130.05
Aparat na
opadającą
stopę

Odpłatność

dysfunkcja stała

dysfunkcja stała

Informacje o produkcie
Sposób pomiaru:
Długość stopy
Dostepne
rozmiary:
M - 24-27 cm
L - 25-29 cm
PRAWA/LEWA

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

Chcesz za darmo połączyć się telefonicznie z naszym konsultantem
naciśnij zieloną słuchawkę

Tagi:
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