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Detramax rajstopy profilaktyczne uciskowe L (beżowe)
 

Cena: 66,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt.

Postać Rajstopy

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
85% Poliamid, 15% Elastan (Lycra)

Wskazania i działanie
Uciskowe rajstopy profilaktyczne Detramax zapewniają stopniowy ucisk od kostek do góry nóg, wzmacniając i kształtując nogi. Rajstopy
stymulują krążenie na całej długości nóg, zapobiegając ich zmęczeniu, obrzękom i bólowi. Zastosowany mechanizm elastycznego
ucisku zapewnia prawidłowe pompowanie krwi w kierunku serca, likwiduje zastój żylny, ułatwia powrót krwi oraz przeciwdziała
obrzękowi i zastojowi limfatycznemu.
Rajstopy Detramax są szczególnie polecane dla:

osób genetycznie obciążonych przewlekłą niewydolnością żylną (PNŻ) oraz z pierwszymi objawami PNŻ takimi jak mrowienie,
opuchlizna, pajączki. Szczególnie polecane są dla osób z dziedzicznymi skłonnościami do powstawania żylaków
osób wykonujących prace siedzące lub stojące. Długotrwałe stanie lub siedzenie unieruchamia mięśnie podudzia, które
wspomagają transport krwi w żyłach kończyn dolnych w kierunku serca, co prowadzi do nadmiaru krwi w kończynach dolnych,
co z kolei prowadzi do obrzęków i bólu nóg
pasażerów odbywających długie loty samolotem bądź podróżujących samochodem, gdyż zaburzenie krążenia krwi w takich
przypadkach może doprowadzić do choroby zakrzepowo-zatorowej nawet u młodych ludzi.
osób z nadwagą
profilaktycznie w przewlekłej niewydolności żylnej u kobiet w ciąży

Rajstopy Detramax:

posiadają zaznaczoną i wzmocnioną piętę oraz obszar palców
zawierają aktywne jony srebra, które zapobiegają rozmnażaniu się mikroorganizmów (pleśni i bakterii), co zwiększa
higieniczność i trwałość rajstop oraz przeciwdziała powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i uprzyjemnia codzienne noszenie
rajstop
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produkt posiada certyfikat OEKO-TEX oraz Certyfikat Instytutu Włokiennictwa
posiadają rekomendacje Centrum Flebologii Warszawa
70 DEN, stopień kompresji 11-13 mmHg
Do 100 prań bez utraty kształtu i kompresji.

Rozmiar L (4):
waga: 70-85
wzrost: 165-185
obwód bioder: 108-120

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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