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STABILIZER CAPRI ULTRA - Szyna Stabilizująca Dłoń i Przedramię
Cena :
173,61 zł
Nr katalogowy : SDP-K-01
Producent : ART-REH
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Korygująca szyna na dłoń i przedramię, wykonana jest z pianki poliuretanowej oraz nowoczesnej dzianiny

.

Wnętrze szyny mającej kontakt z kończyną zostało wyścielone specjalnym materiałem, który ze względu na swoją przestrzenną i perforowaną strukturę ma niespotykane właściwości
wentylujące, przez co skóra spoczywająca na tej dzianinie jest sucha.
Wyrób wyposażony jest w plastyczną szynę ortopedyczną anatomicznie dopasowaną do kształtu ręki, wykonaną ze stopu aluminium, pokrytą specjalną pianką.
Szyna posiada szerokie pasy wspomagające stabilizację nadgarstka i przedramienia, wyposażone w taśmy VELCRO, dzięki którym istnieje możliwość płynnej ich regulacji. Szyna
nadgarstkowa zapewnia doskonałe usztywnienie przedramienia i nadgarstka oraz stabilizację dłoni oraz kciuka.

WŁAŚCIWOŚCI
1.
2.
3.
4.

Doskonała stabilizacja - dzięki zastosowaniu szerokiej plastycznej szyny ortopedycznej uzyskano doskonałą stabilizację wyrobu.
Komfort użytkowania - dzięki zastosowaniu specjalnej dzianiny, pot od ciała pacjenta jest skutecznie odprowadzany.
Łatwość użytkowania - prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.
Utrzymanie właściwej higieny - ze względu na łatwość zdemontowania wyrobu nie ma problemu z jego praniem i konserwacją.

PRZEZNACZENIE:
Szynę na dłoń i przedramię należy stosować w przypadkach:
●

zwichnięć nadgarstka,

●

pęknięć kości śródręcza,

●

uszkodzeń i zapaleń ścięgien,

●

przykurczy w stawie nadgarskowym,

●

ostrych zespołów bólowych,

●

ostrych lub przewlekłych zapaleń kości nadgarstka lub śródręcza,

●

innych zabiegów operacyjnych (ortopedia),

●

w przypadkach schorzeń neurologicznych pochodzenia centralnego lub obwodowego.

PRZECIWSKAZANIA:
Szyny nie należy stosować w przypadku:
●

świeżych ran

●

otarć naskórka

●

egzem skórnych

●

alergii skórnych

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

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. Niewłaściwe stosowanie wyrobu lub zbyt mocne zaciśnięcie pasa stabilizującego może doprowadzić do upośledzenia krążenia żylnego i tętniczego, traumatyzacji zabezpieczonego
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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.
GRAFICZNY SCHEMAT ZAKŁADANIA SZYNY:

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.

UWAGA: Przed praniem należy wymontować szynę ortopedyczną.
SKŁAD SUROWCOWY:
Dzianina

, pianka poliuretanowa, taśma VELCRO, klamerki poliamidowe, szyna ortopedyczna.

KODY REFUNDACYJNE NFZ

Kod środka

Przeznaczenie

Odpłatność

9140.13
Łuska na dłoń i
przedramię

porażenie i niedowłady mięśniowe
zmiany zniekształcające w stawach
zmiany pourazowe i pooperacyjne w
obrębie nadgarstka i ręki

bezpłatnie do
wysokości
limitu

9140.20
Szyna na dłoń i
przedramię

porażenie i niedowłady mięśniowe
zmiany zniekształcające w stawach
zmiany pourazowe i pooperacyjne w
obrębie nadgarstka i ręki

bezpłatnie do
wysokości
limitu

9160.12
Łuska na dłoń i
przedramię

porażenie i niedowłady mięśniowe
zmiany zniekształcające w stawach
zmiany pourazowe i pooperacyjne w
obrębie nadgarstka i ręki

porażenie i niedowłady mięśniowe
9160.17
zmiany zniekształcające w stawach
Orteza na dłoń i
zmiany pourazowe i pooperacyjne w
przedramię
obrębie nadgarstka i ręki

Okres uzywalności
raz na trzy lata
dysfunkcja stała
raz w trakcie
leczenia danego
schorzenia

Lekarze
Upoważnieni

Limit
NFZ

ortopeda, chirurg,neurolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, 150 zł
reumatolog
ortopeda, chirurg,neurolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, 370 zł
reumatolog

dysfunkcja stała

30%

raz w trakcie
leczenia danego
schorzenia

ortopeda, chirurg,neurolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, 150 zł
reumatolog

dysfunkcja czasowa

30%

raz w trakcie
leczenia danego
schorzenia

ortopeda, chirurg,neurolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, 370 zł
reumatolog

dysfunkcja czasowa

Sposób pomiaru:
Obwód nadgarstka
Dostepne rozmiary:
XS - 10-13 cm
S - 13-16 cm
M - 16-19 cm
L - 19-22 cm
PRAWA/LEWA

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