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STABILIZER POLEX - Stabilizator Kciuka
Cena :
49,46 zł
Nr katalogowy : SK-01
Producent : ART-REH
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Stabilizator ujęcia kciuka - wykonany został z usztywnionej dzianiny

o charakterystyce samoszczepnej.

Anatomiczny kształt wyrobu i podział rozmiarowy umożliwiają idealne dopasowanie do dłoni pacjenta.
WŁAŚCIWOŚCI

1. Doskonała stabilizacja - dzięki zastosowaniu usztywnionej pianki polietylenowej uzyskano doskonałe usztywnienie kciuka
2. Łatwość użytkowania - prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.
3. Utrzymanie właściwej higieny - ze względu na łatwość zdemontowania wyrobu nie ma problemu z jego praniem i konserwacją.
PRZEZNACZENIE:
Stabilizator kciuka należy stosować w przypadkach:
●

uszkodzeń urazowych ścięgien i stawów kciuka,

●

deformacji i przewlekłych niestabilności stawów kciuka (reumatologia),

●

doleczaniu urazów kciuka po zabiegach operacyjnych lub usunięciu gipsu.

PRZECIWSKAZANIA:
Stabilizatora nie należy stosować w przypadku:
●

świeżych ran

●

otarć naskórka

●

egzem skórnych

●

alergii skórnych

SPOSÓB ZAKŁADANIA STABILIZATORA:

INFORMACJE DLA PACJENTA:

1.
2.
3.
4.
5.

Stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
Nie stosować stabilizatora, jeżeli wcześniej użyto maści lub żelu rozgrzewającego.
Niewłaściwe stosowanie wyrobu lub niewłaściwe dobranie rozmiaru może doprowadzić do pogłębienia traumatyzacji kciuka i zwiększenia dolegliwości bólowych.
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 STABILIZATORA:

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

, pas VELCRO
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Sposób pomiaru:
Obwód dłoni bez kciuka
Dostepne rozmiary:
M - 17-20 cm
L - 19-22 cm

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

Tagi:

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

