Informacje o produkcie
Utworzono 16-12-2019

OSS-03 STABILIZER TALI 03 - Orteza Stawu Skokowego
Cena :
120,00 zł
Nr katalogowy : OSS-03
Producent : ART-REH
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Orteza stawu skokowego - wykonana z nowoczesnej dzianiny
oraz dzianiny bawełnianej.
Charakteryzuje się bardzo dobrym dopasowaniem do stopy pacjenta oraz skuteczną stabilizacją dzięki zastosowaniu podwójnie skrzyżowanych taśm, anatomicznie ukształtowanych
usztywnień z tworzywa sztucznego oraz sznurowadeł.

WŁAŚCIWOŚCI

1. Doskonała stabilizacja - dzięki zastosowaniu usztywnień bocznych, sznurowadeł przednich i taśm w sposób doskonały stabilizuje cały staw skokowy i stopę.
2. Komfort użytkowania - dzięki zastosowaniu nowoczesnej dzianiny
i bawełny skóra stopy prawidłowo oddycha i doskonale jest odprowadzany pot z ciała.
3. Utrzymanie właściwej higieny - ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania ortezy stawu skokowego, pacjent ma możliwość wyprania ortezy, jak również utrzymania
właściwej higieny stopy.
PRZEZNACZENIE:
Ortezę można stosować w przypadkach:
●

skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego,

●

nawykowego zwichnięcia stawu skokowego

●

zespoły bólowe stawu skokowego i aparatu więzadłowego,

●

doleczania po unieruchomieniu gipsowym (złamania kości skokowej, piętowej, artrodezy i rekonstrukcje aparatu więzadłowego stawu skokowego)

PRZECIWSKAZANIA:
Ortezy nie należy stosować w przypadku:
●

świeżych ran

●

otarć naskórka

●

egzem skórnych

●

alergii skórnych

●

nie zastępuje unieruchomienia gipsowego

ZASTOSOWANIE:
Rehabilitacja, ortopedia, reumatologia, neurologia i neurochirurgia.
SPOSÓB ZAKŁADANIA ORTEZY:
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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.

4. W przypadku niewłaściwie dobranego rozmiaru ortezy (zbyt mały rozmiar) może doprowadzić do upośledzenia żylnego i tętniczego, traumatyzacji zabezpieczonego stawu,
wystąpienia schorzeń skórnych itp.
GRAFICZNY SCHEMAT ZAKŁADANIA ORTEZY:

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

Informacje o produkcie

KONSERWACJA:

1.
2.
3.
4.

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:
dzianina przestrzenna, dzianina bawełniana, pas VELCRO, sznurowadła, usztywnienie poliamidowe
KODY REFUNDACYJNE NFZ

Kod środka

Przeznaczenie

9150.03
Orteza
stabilizacyjna staw
skokowy

skręcenia i zwichnięcia
stawu skokowego, nawykowe
zwichnięcia stawu skokowego, stany 30%
zapalne, przeciążeniowe aparatu
więzadłowego i stawu skokowego.
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Odpłatność Okres uzywalności

Lekarze
Upoważnieni

raz w trakcie leczenia
ortopeda, chirurg,neurolog,
danego schorzenia
lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog
dysfunkcja czasowa

Limit
NFZ

60 zł

