IMOBILIZADOR DE POLEGAR MQ505
Finalidade:
Apoio térmico: evita lesões, é antálgico, relaxante
muscular, encurta o tempo de aquecimento.
Elasticidade uniforme em todas as direções:
melhor ajuste, ajuste e posicionamento.
Compressão tridimensional: aumenta a proteção,
alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a
sensação propriocetiva.
Estabiliza a articulação trapézio metacarpal.
Estabiliza a articulação metacarpo falângica.
Limita o alcance do movimento da articulação
TMC.
Compressão.
Propriocepção.
Calor terapêutico
Características:
Compressão tridimensional: aumenta a proteção,
alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a
sensação
propriocetiva.
Tratamento
antibacteriano Thermy-Tex: inibe o crescimento
de bactérias causadoras de odores, crescimento
fúngico e absorve o suor.
Dimensões:
S : 13 - 15 cm - Direita
M : 15 – 18 cm - Direita
L : 18 – 21 cm - Direita
S : 13 - 15 cm - Esquerda
M : 15 – 18 cm - Esquerda
L : 18 – 21 cm - Esquerda

Morada do fabricante:
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha
Distribuidor: Gerimais, Lda
Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.
Manutenção e armazenamento:
Somente lavagem à mão em água morna (máximo
30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados
durante
a lavagem. Seca-se à temperatura
ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro.
O contacto com pomadas, cremes, álcoois e
solventes podem danificar a peça de vestuário.
Instruções de utilização:
Artrose do trapézio metacarpal do 1º dedo
(rhizartrose) inflamação aguda e crónica da
articulação. Lesão do ligamento colateral ulnar
(lesão do esquiador). Entorse da articulação
metacarpofalângica. tendinite Inflamações agudas
e crónicas.
Imagens do Artigo:

Cor: Preto
Lote: Ver embalagem
Data de produção: Ver embalagem
Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745
Classificação: Classe I
Modelo: MQ505
Marca: Ottec
Declaração de conformidade:
2017/745

Regulamento

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas,
SL
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