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GENUS TALO CONTROLFLEX J/2R/LANG - Aparat Jednoszynowy
Cena :
1.106,00 zł
Nr katalogowy : AJ-KD/LS/2-R
Producent : ART-REH
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Jednoszynowy aparat opaskowy na całą kończynę dolną, wykonany z
, z sandałem, z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 20 stopni oraz z regulacją
wysokości sandała. Aparat typu otwartego posiada cztery niezależne zespoły pasów wykonanych z taśmy velcro oraz elastyczne, boczne wzmocnienia zabezpieczające przed
koślawością stawu kolanowego.
Wyrób wyposażono w dwuosiową szynę boczną z mechanizmem zębatkowym wykonaną z wysokiej jakości stopu aluminium pokrytego na gorąco trwałą powłoką proszkową. Szyna w
aparacie jest dopasowana do kształtów anatomicznych kończyny dolnej przez co pozwala na jej dokładniejsze dopasowanie.
Zastosowanie na przegubie szyny, anatomicznej nakładki wykonanej z elastycznego tworzywa dodatkowo stabilizuje staw kolanowy.
Dwuosiowa zasada działania przegubu jest maksymalnie zbliżona do anatomicznego ruchu stawu kolanowego. W dolnej części szyny domontowano regulowany aparat na opadającą
stopę wykonany z włókna węglowego, który razem z szyną i aparatem stabilizuje całą kończynę dolną.

WŁAŚCIWOŚCI

1. Łatwość użytkowania - przez swoją budowę przestrzenna aparat dobrze stabilizuje kończynę dolną a zarazem pozwala na swobodne oddychanie skóry oraz ewentualną
2.
3.
4.
5.
6.

wymianę opatrunków bez konieczności jego zdejmowania,
Komfort użytkowania - wykonany z materiałów przyjaznych skórze nie powoduje otarć a zarazem dobrze wchłania pot,
Doskonała stabilizacja - dodatkowa stabilizacja zabezpieczająca przed opadającą stopą i koślawieniem kolana
Skuteczność stabilizacji - zastosowana szyna dwuosiowa dobrze stabilizuje kończynę dolną i odzwierciedla ruch zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym.
Dodatkowa stabilizacja - lekki aparat z włókna węglowego bardzo dobrze stabilizuje staw skokowy.
Utrzymanie właściwej higieny - ze względu na łatwość zdemontowania wyrobu nie ma problemu z jego praniem i konserwacją.

PRZEZNACZENIE:
Aparat należy stosować w przypadkach:
●

niedowładów kończyn dolnych

●

po zabiegach ortopedycznych w okresie rekonwalescencji

●

po artroskopii

●

we wczesnym okresie rehabilitacji

●

po urazach kończyn dolnych w okresie rekonwalescencji

PRZECIWSKAZANIA:
Aparatu nie należy stosować w przypadku:
●

świeżych ran

●

otarć naskórka

●

egzem skórnych

●

alergii skórnych

ZASTOSOWANIE:
Rehabilitacja, ortopedia, neurologia i neurochirurgia, reumatologia.
INFORMACJE DLA PACJENTA:

1. Stosować ściśle i pod nadzorem lekarza
2. Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny (po uprzednim dokładnym dopasowaniu pelot do
kończyny dolnej)

3. Niewłaściwe stosowanie wyrobu lub niewłaściwe dobranie rozmiaru może doprowadzić do upośledzenia krążenia żylnego i tętniczego, traumatyzacji zabezpieczonego stawu,
wystąpienia schorzeń skórnych itp.

4. 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.
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SPOSÓB ZAKŁADANIA APARATU:

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.

RODZAJ ZASTOSOWANEJ SZYNY BOCZNEJ
Sposób regulacji kąta zgięcia i wyprostu stawu

SKŁAD SUROWCOWY:
Szyna ortopedyczna, sandał z włókna węglowego, pianka poliuretanowa,

, klamerki poliamidowe, poroderm, pas VELCRO

KODY REFUNDACYJNE NFZ

Odpłatność

Okres
uzywalności

Lekarze
Upoważnieni

Limit
NFZ

Kod środka

Przeznaczenie

9130.13
Aparat
szynowo-opaskowy na
całą kończynę dolną

Aparaty różnego zastosowania
funkcjonalnego: stabilizujące,
unieruchamiające, odciążające, korekcyjne, bezpłatnie do raz na trzy lata
kinetyczne. Leczenie zachowawcze przed - wysokości
i pooperacyjne dysfunkcji kończyn dolnych limitu
dysfunkcja stała
różnego pochodzenia, porażenia i
niedowłady kończyn dolnych

9150.15
Aparat
szynowo-opaskowy na
całą kończynę dolną

Aparaty różnego zastosowania
funkcjonalnego: stabilizujące,
unieruchamiające, odciążające, korekcyjne,
kinetyczne. Leczenie zachowawcze przed - 30%
i pooperacyjne dysfunkcji kończyn dolnych
różnego pochodzenia, porażenia i
niedowłady kończyn dolnych

9130.18
Aparat tulejkowy na
całą kończynę dolną

Stawy rzekome podudzia lub uda, zrost
opóźniony, złamania patologiczne
(pozapalne, nowotworowe), znaczne
osłabienie kości w następstwie schorzeń
lub po operacjach, wiotkość kolana,
operacyjna plastyka stawu kolanowego.

ortopeda,
bezpłatnie do raz na trzy lata
chirurg,neurolog, lekarz 1000
wysokości
rehabilitacji medycznej, zł
limitu
dysfunkcja stała
reumatolog

9150.26
Aparat tulejkowy na
całą kończynę dolną

Stawy rzekome podudzia lub uda, zrost
opóźniony, złamania patologiczne
(pozapalne, nowotworowe), znaczne
osłabienie kości w następstwie schorzeń
lub po operacjach, wiotkość kolana,
operacyjna plastyka stawu kolanowego.

raz w trakcie
leczenia danego ortopeda,
schorzenia
chirurg,neurolog, lekarz 1000
rehabilitacji medycznej, zł
dysfunkcja
reumatolog
czasowa

30%

ortopeda,
chirurg,neurolog, lekarz 1000
rehabilitacji medycznej, zł
reumatolog

raz w trakcie
leczenia danego ortopeda,
schorzenia
chirurg,neurolog, lekarz 1000
rehabilitacji medycznej, zł
dysfunkcja
reumatolog
czasowa

Informacje o produkcie
Sposób pomiaru:
A
długość wyrobu
M - 74-77,5 cm
L -78-81,5 cm
XL - 80-83,5 cm
B
długość stopy
M - 24-27cm
L - 25-29 cm

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:

Ortezy, Orteza, Stabilizatory Stawu, Stabilizator Stawu, Sklep Medyczny, Sklepy Medyczne, Orteza Stawu Kolanowego,
Art-Reh
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