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Pani Teresa opaska elastyczna nadgarstka - rozmiar L
 

Cena: 22,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Opaski

Producent SIGVARIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Opaska elastyczna na nadgarstek Pani Teresa to ortopedyczny wyrób medyczny wielokrotnego użytku. Można go stosować po
kontuzjach, przy chorobach zwyrodnieniowych, a także w profilaktyce. Opaska w rozmiarze L będzie odpowiednia dla osób, u których
obwód ręki w nadgarstku wynosi 23–25 cm. Bardzo ważny jest prawidłowy dobór rozmiaru opaski, gdyż to on jest warunkiem
skuteczności działania wyrobu medycznego.

Na co jest opaska elastyczna nadgarstka Pani Teresa? Wyrób medyczny stosuje się w celu zabezpieczania nadgarstka i stabilizacji
stawu nadgarstkowego w przypadku przewlekłych zmian zwyrodnieniowo-reumatycznych. Opaska elastyczna nadgarstka Pani Teresa
w rozmiarze L może być też stosowana przy zapaleniu ścięgien, jako element wspomagający leczenie. Wyrób medyczny znajduje
również zastosowanie u pacjentów po operacjach rekonstrukcji ścięgien. Można również korzystać z opaski po zdjęciu gipsu. Posłuży
wówczas za opatrunek, który może być wykorzystywany w okresie rehabilitacji. Działa przeciwbólowo. Opaska elastyczna na
nadgarstek Pani Teresa nie tylko zmniejsza dolegliwości bólowe w obrębie stawu, ale również redukuje przekrwienie i zmniejsza
upośledzenie funkcji ręki. Dodatkowymi funkcjami wyrobu medycznego Pani Teresa są zapobieganie pourazowym obrzękom
nadgarstka oraz zwalczanie ich, gdy już się pojawią.

W opakowaniu znajduje się 1 opaska elastyczna na nadgarstek Pani Teresa w rozmiarze L. W skład zestawu wchodzi opaska
elastyczna „20”. Rozmiar L będzie odpowiedni dla pacjentów o obwodzie ręki w nadgarstku mieszczącym się w granicach 23–25 cm.
Opaska ma wysokość 20 cm i specjalny otwór na kciuk. Jest wygodna w noszeniu i dobrze stabilizuje staw, a przy tym nadaje się do
noszenia pod odzieżą wierzchnią. Ze względów higienicznych z jednej opaski elastycznej powinien korzystać wyłącznie jeden pacjent.

Jak stosować wyrób medyczny Pani Teresa? Aby prawidłowo nałożyć opaskę elastyczną na nadgarstek, należy naciągnąć ją na rękę
na wysokości stawu. Prawidłowo założona opaska elastyczna umożliwi umieszczenie kciuka w mniejszym otworze. Wyrób medyczny
Pani Teresa powinien być noszony szwami do zewnątrz. Zakładanie opaski bezpośrednio na uszkodzoną skórę jest niewskazane. Nie
należy zakładać opaski na rany ani skórę zmienioną chorobowo. Jest to produkt wielokrotnego użytku, który należy utrzymywać w
odpowiedniej czystości. Nie powinno się dopuszczać do silnego zabrudzenia wyrobu medycznego. Opaska elastyczna na nadgarstek
może być prana ręcznie. Należy robić to delikatnie, w temperaturze 40°C, wykorzystując delikatne środki piorące. Można skorzystać np. z
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delikatnych środków przeznaczonych do prania wełny. Opaska elastyczna na nadgarstek Pani Teresa nie powinna być prasowana ani
chlorowana.

Charakterystyka
WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo – reumatycznych stawu nadgarstkowego
wspomaga leczenie zapalenia ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji ścięgien
jako opatrunek po zdjęciu gipsu – działa przeciwbólowo zwłaszcza w okresie rehabilitacji
łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki
zapobiega i zwalcza pourazowe obrzęki nadgarstka
Rozmiar L: Obwód ręki w nadgarstku 23 – 25 cm

Sposób zakładania:
Opaskę naciągnąć na wysokość stawu nadgarstka tak, aby kciuk umieszczony został w mniejszym otworze. Nosić szwami na zewnątrz.
Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.
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!

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