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Aparat korekcyjny MARCIN II LUX (na dzień)
 

Cena: 27,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent NEURON S.C. JACEK JĘDRZEJCZAK
REGINA RUDNICKA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Aparat korekcyjny MARCIN II LUX, na dzień

Aparat MARCIN II LUX jest uzupełnieniem aparatu korekcyjnego MARCIN. Pod względem funkcjonalnym stanowi kontynuację aparatu
MARCIN II.
MARCIN II LUX wykonany jest z bardziej zaawansowanego technologicznie tworzywa - silikonu medycznego. Jest wygodniejszy,
delikatniejszy, a jednocześnie zachowuje wysoką trwałość. Budowa obu aparatów jest identyczna, jednak wykonane są z różnych
materiałów. W aparacie MARCIN II jest to mieszanka gumowa, w aparacie MARCIN II LUX - silikon medyczny, przez co jest
delikatniejszy.

Aparat ten jest używany w trakcie chodzenia, a regularne stosowanie w ciągu dnia daje możliwość zapobiegania i leczenia palucha
koślawego.
Jest to rodzaj klinu, który wkłada się miedzy paluch a drugi palec. Aparat ma na celu przede wszystkim zabezpieczanie palców przed
nachodzeniem na siebie, gdy stopa znajduje się w bucie.

Przeznaczenie:
Stosowany w zapobieganiu i leczeniu palucha koślawego oraz w rehabilitacji pooperacyjnej.

Właściwości:
Używany w trakcie chodzenia
Poprawia ustawienie pierwszego i drugiego palca stopy
Zmniejsza bolesne naciski i redukuje tarcie palców między sobą
Wykonany z mieszanki silikonowej, przez co jest nieco delikatniejszy od modelu MARCIN II
Polecany pacjentom z wadą w początkowym stadium

Sposób użycia: po umyciu stóp aparat należy umieścić między I i II palcem stopy otworami do góry i węższą częścią do wnętrza stopy.
Do aparatu dołączone są kołeczki, które umieszczając w środkowych otworach stosuje się w zależności od rozległości wady. Kołeczki
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należy całkowicie wsunąć do wnętrza klinów.

Producent:
NEURON s.c.
ul. Grochowska 114,
04-301 Warszawa.
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