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Pani Teresa pas brzuszny uniwersalny z zapięciem (30)
rozmiar L (102-112 cm)
 

Cena: 62,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Ortezy

Producent SIGVARIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pani Teresa Uniwersalny pas brzuszny (30) rozmiar L (102–112 cm) to wyrób medyczny, który jest wygodny w stosowaniu i ma
szerokie wskazania do użytku. Pas brzuszny w rozmiarze L będzie odpowiedni dla pacjentów o obwodzie w pasie 102–112 cm. Produkt
jest delikatny dla skóry, a materiał, z jakiego jest wykonany, ma dodatek bawełny. Uniwersalny pas brzuszny Pani Teresa jest również
dyskretny w stosowaniu, gdyż pozostanie niemal niewidoczny pod odzieżą wierzchnią, zapewniając pacjentowi poczucie komfortu.
Najlepiej korzystać z produktu po konsultacji ze specjalistą.

Na co jest Pani Teresa pas brzuszny uniwersalny (30) rozmiar L (102–112 cm)? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest
wspieranie mięśni brzusznych. Sprawdzi się w przypadku pacjentów, którzy mają słabe mięśnie brzucha lub zmagają się z występującą
przepukliną. Pas może być pomocny w okresie przed operacjami w obrębie jamy brzusznej i po nich. Stabilizuje i podtrzymuje mięśnie,
ułatwiając pacjentowi podnoszenie się oraz poruszanie. Stosowanie produktu zmniejsza również ryzyko, że u pacjenta dojdzie do
wystąpienia przepukliny pooperacyjnej.

Z produktu można korzystać również w przypadku różnego rodzaju dolegliwości jamy brzusznej. Uniwersalny pas brzuszny sprawdzi
się w przypadku istniejących już przepuklin brzusznych – można nosić go w celu ograniczania ich powiększania się. Znajduje on
zastosowanie w przypadku przepukliny pępkowej, poza tym można go stosować przy przepuklinie pooperacyjnej. Funkcją wyrobu
medycznego, jakim jest uniwersalny pas brzuszny jest wspomaganie od zewnątrz mięśni brzucha. Dodatkowo pas brzuszny
uniwersalny zmniejsza ryzyko opuszczania się trzewi jamy brzusznej oraz przyczynia się do wzmocnienia mięśni brzucha. Może być
pomocny przy rwie kulszowej, a poza tym znajduje zastosowanie w przypadku chorób zwyrodnieniowych.

W opakowaniu znajduje się 1 pas brzuszny uniwersalny Pani Teresa rozmiar L. Będzie on odpowiedni do gabarytów pacjenta mającego
obwód w pasie mieszczący się w zakresie 102–112 cm. Pani Teresa pas brzuszny uniwersalny został wykonany z połączenia poliestru
(56%) i bawełny (35%), a także elastanu (9%).
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Jak stosować pas brzuszny uniwersalny Pani Teresa? Aby prawidłowo założyć pas, należy wciągnąć produkt przez nogi, aż znajdzie się
na wysokości brzucha i odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pas powinien być ustawiony w taki sposób, aby dobrze okalać
brzuch i odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Natomiast by ściągnąć wyrób medyczny Pani Teresa Pas brzuszny uniwersalny, należy zsunąć
go z ciała przez nogi. Produkt nie powinien być zakładany na skórę zranioną lub zmienioną chorobowo. Ze względów higienicznych
produkt powinien być stosowany wyłącznie przez jednego pacjenta.

Charakterystyka

Po operacjach jamy brzusznej
Pas ułatwia podnoszenie się i poruszanie
Zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
Ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
Od zewnątrz wspomaga mięśnie brzucha i zapobiega opuszczaniu trzewi jamy brzusznej

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