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Opaska elastyczna stawu kolanowego PANI TERESA rozmiar
XL x1 sztuka
 

Cena: 24,59 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Sigvaris

Postać opaska

Typ produktu wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo - reumatycznych stawu kolanowego
po zdjęciu opatrunków gipsowych – wzmacnia i stabilizuje kolano
przed i po operacjach uszkodzonych łąkotek
w przypadkach zwichnięć lub obrażeń kolana
zapobiega obrzękom, łagodzi bóle
wspomaga aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

Tabela rozmiarów

Rozmiar S:

Obwód nogi nad kolanem: 30 - 38 cm

Rozmiar M:

Obwód nogi nad kolanem: 39 - 47 cm

Rozmiar L:
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Obwód nogi nad kolanem: 48 - 54 cm

Rozmiar XL:

Obwód nogi nad kolanem: 55 - 63 cm

Rozmiar XXL:

Obwód nogi nad kolanem: > 63 cm

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kolanem, a następnie wybrać rozmiar z
tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.
Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie
dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągle stosowanie
opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

SKŁAD SUROWCOWY:

Poliester 56% Bawełna 35% Elastan 9%

GWARANCJA:

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
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