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P.Teresa M Temblak
 

Cena: 45,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SIGVARIS S.A.

Opis produktu
 

Opis
Temblak PT 0204 Pani Teresa to wyrób medyczny przeznaczony do kończyny górnej. Może służyć jako opatrunek doraźny przy urazach,
jeszcze przed założeniem opatrunku gipsowego lub po jego założeniu, by odciążyć rękę. Może być również pomocny w okresie
dochodzenia do sprawności w trakcie rehabilitacji np. po zdjęciu gipsu. Jest odpowiedni do wielokrotnego użytku.

Temblak wyposażony jest w taśmę podtrzymującą kieszeń o dużym zakresie regulacji długości. Dodatkowo, aby zapewnić
użytkownikowi komfort i zabezpieczyć szyję przed otarciami posiada nakładkę ochronną. Wykonany jest z poliestru (85%), polipropylenu,
bawełny i poliamidu. Ma granatowy kolor.

Warto zwrócić uwagę na dobór właściwego rozmiaru, ponieważ tylko w takim przypadku, wyrób prawidłowo spełnia swoją rolę. Aby
dopasować odpowiedni rozmiar, należy zmierzyć długość przedramienia. Temblak w rozmiarze M jest odpowiedni dla osób, których
długość ręki mierzona od łokcia do nadgarstka wynosi 25-30 cm.

Stosowanie
Temblak stosuj tylko na nienaruszoną skórę.
Umieść w kieszeni temblaka, po czym przełóż taśmę podtrzymującą kieszeń przez zdrowe ramię i zapnij na rzepy, dostosowując
odpowiednią długość.
Następnie ułóż nakładkę ochronną znajdującą się na taśmie w okolicy szyi.

Zastosowanie

po urazach kończyny górnej.
po operacjach kończyny górnej.
odciążająco w celu podtrzymania opatrunku gipsowego,
w okresie rehabilitacji np. po zdjęciu opatrunku gipsowego.

Ważne wskazówki
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Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego
działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać
bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem
piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.
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