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Podkol.prof.ucisk.DETRAMAX rozm.1/2czarne
 

Cena: 28,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt. (para)

Postać -

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Klasa ucisku
I klasa ucisku, wyrób profilaktyczny.
Stopień kompresji: 11 – 13 mmHg.
Stopniowany ucisk na całej długości nóg gwarantuje prawidłowe stymulowanie przepływu krwi od kostek, gdzie gromadzi się najwięcej
zalegającej krwi w kierunku serca, niwelując w ten sposób obrzęk i uczucie ciężkich nóg.

Zaznaczona pięta
Wzmocniona i zaznaczona pięta gwarantuje prawidłowe rozmieszczenie ucisku.
Umieszczenie 100 % ucisku w obszarze kostki gwarantującego prawidłowe działanie wyrobu, możliwe jest tylko przy zaznaczonej pięcie,
w przeciwnym razie wyrób naciągany jest według indywidulanej siły pacjenta, nie zawsze lokując obszar największego ucisku właśnie
nad kostką.

Lycra energize
Prawidłowy stopień i rozkład ucisku + do 100 prań bez utraty kształtu i kompresji.
Zastosowanie specjalistycznej technologii Lycra Energize powoduje, że wyrób jest wyjątkowo trwały i odporny na zaciągnięcia,
rozciągnięty nawet 7 krotnie powraca do swojego pierwotnego kształtu. Gwarantuje prawidłowy stopień i rozkład ucisku do 100 prań.

Antybakteryjna technologia
Aktywne jony srebra zapobiegają rozmnażaniu się pleśni i bakterii, co zwiększa higieniczność i trwałość rajstop oraz przeciwdziała
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i uprzyjemnia codzienne noszenie rajstop.

Bezpieczeństwo składników
Gwarant bezpieczeństwa stosowanych składników
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Od 1992 roku Oeko-Tex® Standard 100 jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym
przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in.
pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali
ciężkich.

Wytrzymałość
Do 100 prań bez utraty kształtu i kompresji

Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
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