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APARAT KOREKCYJNY MARCIN na noc
 

Cena: 37,70 PLN

Opis słownikowy

Producent NEURON REHABILIT.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisAparat MARCIN jako pierwszy na świecie aparat korekcyjny na halluksy, został opracowany i opatentowany przez firmę NEURON w
1985 roku, a znak towarowy jest zastrzeżony.Leczenie halluksów przy zastosowaniu aparatu odbywa się już od kilkudziesięciu lat.Mimo
upływu czasu aparat na halluksy firmy NEURON bezustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem.Specyficzna budowa aparatu
powoduje, że dotychczas jest to najlepsza propozycja na polskim rynku.Aparat korekcyjny na halluksy MARCIN używany jest w trakcie
snu i wypoczynku. Nie można w nim chodzić. To rodzaj szyny, której zadaniem jest odwodzenie palucha w celu naprostowania go, przy
pomocy dołączonego rzepa oraz naturalnej skóry, która otacza halluks.Aparat ten, w przeciwieństwie do aparatów, w których można
chodzić, umożliwia silniejsze odwodzenie palucha, przez co jego skuteczność jest znacznie większa.Aparat MARCIN I jest: polecany
przez specjalistów bezpieczny i trwały posiada elementy z naturalnej skóry - jako jedyny na rynku uniwersalny – możliwość regulacji i
dopasowania do każdej stopy prosty w użyciu umożliwia prawidłową korekcję stawu dużego palca stopy skutecznie redukuje ból
zapobiega rozwojowi koślawości palucha stopy (hallux valgus) zalecany w rehabilitacji pooperacyjnej do stosowania w trakcie snu,
wypoczynku (nie należy w nim chodzić)Zalecenia:zaleca się stosowanie aparatu MARCIN w dzień i w nocy; użytkowanie aparatu należy
rozpocząć od 1 godziny w ciągu dnia, wydłużając stopniowo czas noszenia. W aparacie nie należy chodzić, gdyż grozi to jego
pęknięciem.JEDYNIE APARATY MARCIN I (kpl na prawą i lewą stopę) zawierają specjalnie zaprojektowany przez firmę NEURON
ekspander gumowy do ćwiczeń, który regularnie stosowany znacznie zwiększa skuteczność zapobiegania i leczenia haluksów.Uwaga:
Dla zwiększenia skuteczności działania aparatu MARCIN polecamy aparat korekcyjny na dzień MARCIN II lub MARCIN II LUX. Są to
aparaty używane w trakcie chodzenia, a regularnie stosowane w ciągu dnia dają możliwość zapobiegania i leczenia palucha koślawego.
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