
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

APARAT KOREKCYJNY MARCIN I NA NOC 1 ZESTAW
 

Cena: 43,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NEURON

Opis produktu
 

APARAT KOREKCYJNY MARCIN NA HALUKSY ZESTAW ( 2 SZTUKI -PRAWY I
LEWY)
Marcin, aparat korekcyjny na haluksy, na noc, 1 zestaw:

Aparat na prawą stopę - 1 szt.
Aparat na lewą stopę – 1 szt.
Gumowy ekspander do ćwiczeń – 1 szt.
Instrukcję użytkowania z zestawem ćwiczeń.

Aparat korygujący haluksy (paluch koślawy) Marcin pomaga zapobiegać i łagodzić tę dolegliwość stóp. Używanie aparatu nie jest
kłopotliwe i wykazuje dużą skuteczność w leczeniu i zapobieganiu haluksom poprzez utrzymywanie palca w skorygowanej pozycji.
Aparat korekcyjny Marcin pomaga w łagodzeniu bólu i zatrzymaniu rozwoju wady. Może być używany w trakcie snu jak i wypoczynku.
Nie należy w nim chodzić. Aparat ten, w przeciwieństwie do aparatów, w których można chodzić, umożliwia silniejsze odwodzenie
palucha, przez co jego skuteczność jest znacznie większa.

Działanie:

Wyrób medyczny Marcin pomaga zapobiegać powstaniu palucha koślawego (haluksom) oraz koryguje już istniejące haluksy. Działa na
zasadzie utrzymywania palucha czyli dużego palca stopy, w pozycji odwiedzionej. Ze względu na specyficzną budowę aparatu, nie
należy w nim chodzić, a jedynie używać w czasie snu lub odpoczynku.

Wskazania:
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Wyrób medyczny Marcin jest polecany osobom, u których występuje paluch koślawy, czyli haluksy.

Sposób użycia:

Użytkowanie aparatu korekcyjnego na haluksy Marcin należy rozpocząć od jednej godziny w ciągu dnia, stopniowo wydłużając
czas noszenia. Skuteczność i siła korekcyjna aparatu zależy od siły naciągnięcia rzepu – zaleca się więc stopniowe jej
zwiększanie.
Uwaga: Dla zwiększenia skuteczności działania aparatu Marcin polecamy aparat korekcyjny na dzień Marcin II lub Marcin II LUX.
Są to aparaty w postaci klinów międzypalcowych, używane w trakcie chodzenia.

Przeciwwskazania:

Wyrobu medycznego Marcin nie należy stosować bezpośrednio na zranienia, otarcia i obrzęki;
Zaleca się konsultacje lekarskie w przypadku cukrzycy, zaburzeń krążenia i chorób stóp.

Uwagi:

Do aparatu Marcin dołączono również bezpłatny dodatek: EKSPANDER, czyli specjalnie zaprojektowaną gumę do ćwiczeń. Jest to
unikatowe rozwiązanie, które znajdziesz tylko w aparatach Marcin! Głównym zadaniem EKSPANDERA jest:

Zwiększenie skuteczności aparatów korekcyjnych Marcin - a więc jeszcze lepsza walka z haluksami!
Odbudowa prawidłowej struktury mięśni.
Poprawienie ruchomości dużego palca stopy.

Producent: NEURON s.c.
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