®
aflex Boxer
Lig

Ligaflex® Boxer

Csukló-, kéz- és ujjrögzítő

Digi
B an

2 MODELL: JOBBOS ÉS BALOS

243102

CSUKLÓ KÖRMÉRET

13
15,5
18
20,5

-

15
17,5
20
23

MÉRET

cm
cm
cm
cm

1
2
3
4

Ligaflex® Finger

Csukló- és ujjrögzítő

KÉTOLDALI

243202

CSUKLÓ - UJJVÉG

13
16
19

DigiBand®

Ujjrögzítő

<
-

13
16
19
22

MÉRET

cm
cm
cm
cm

1
2
3
4

EGYSÉGES MÉRET

708301

A páciens ujjához szabható a
magassága

ger
Ligaflex® Fin
Gyógyászati segédeszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Thuasne Hungary Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel.: +36 1 209 9131

Fax.: +36 1 209 1143

E-mail: thuasne@thuasne.hu

www.med-pont.hu

A Ligaflex® Boxer a 4. és 5. kézközépcsont stabil töréseinek merev megtámasztásához és a 4. és 5. kézközépcsont posztoperatív megtámasztásához javallott. A Ligaflex® Finger a hosszú ujjak
sérüléseinek (rándulás, ficam, törés) merev megtámasztásához javallott. A DigiBand® az ujj sérüléseinek (rándulás, ficam) megtámasztására javallott. Ezek a termékek I. osztályú orvostechnikai
eszközök, amelyek CE-jelöléssel vannak ellátva. Használat előtt olvassa el az összes utasítást, és kérjen tanácsot szakképzett egészségügyi szakembertől.
Gyártó: Thuasne SAS 92 Levallois-Perret, Franciaország. Aktualizálás: 2018. ápr. - 1802055 - © Studio CATERIN

Új csukló-,
kéz- és ujjrögzítők

d®

Ligaflex® Boxer

Ligaflex® Finger

Indikációk:

Indikációk:

Csukló-, kéz- és ujjrögzítő

• Stabil 4. és 5. kézközépcsont törés
• A 4. és 5. kézközépcsont posztoperatív megtámasztása
• M erev gipszrögzítés után

KÉNYELEM

• Puha szövet, beleértve a sérült területet befedő habszivacs bélést
• 3D belső légáteresztő anyag a napi kényelmes viseletért
• Az ujjak szétválasztása a rögzített ujj védelme érdekében

RÖGZÍTÉS

• Két formázható merev sín a csuklótól az ujjig tartó szoros rögzítéshez, hogy segítse az ízület
gyógyulását
• Speciális forma az előformázott síneknek köszönhetően (90 ° dorzálisan és 20 °
palmárisan), amelyek megakadályozzák az ujj megmerevedését
• Palmáris és dorzális sínek az optimális rögzítéshez

FELHASZNÁLÓBARÁT

• A rögzítő teljes hosszában nyitható a könnyebb és fájdalommentes felhelyezéshez
• Kényelmes csatos bújtatórendszer a rögzítő meghúzására
• M osógépben mosható

Csukló- és ujjrögzítő

•A
 hosszú ujjak sérülései: rándulás,
ficam, törés (funkcionális kezelés vagy
posztoperatív megtámasztás)
• Sérülések után (rándulás, ficam, törés)

KÉNYELEM

•4
 pánt, két fix és két mozgatható az
optimális megtámasztásért és a páciens
kezéhez alkalmazkodó illeszthetőségért
• A csukló anatómiájához igazodó különleges
formájú csuklópánt a viselési kényelemért
• Az ujj befedését és védelmét szolgáló ívelt végű
merevítő

RÖGZÍTÉS

• Merevség a szoros rögzítéshez a csuklótól az ujjig 
• E gyedülálló merevítő sín négy pánttal az eszköz stabilizálása érdekében
• A lkalmazkodás a páciens csuklójához és kézformájához, a szükséges ujjszög megtartása
• K ét lehetséges sín elhelyezés: palmárisan vagy dorzálisan az optimális
rögzítés érdekében, felírástól függően

FELHASZNÁLÓBARÁT

•A
 rögzítő teljes hosszában nyitható a könnyebb és fájdalommentes felhelyezéshez
• M osógépben mosható

DigiBand®
Ujjrögzítő
Indikációk:
• Ujjsérülés (rándulás, ficam)
• A tevékenységek/sport újrakezdése
• Dinamikus megtámasztás - funkcionális
ujjrögzítés két független pánt segítségével
• Moduláris behúzás és adaptálható eszköz a
páciens megtámasztási igényének megfelelően
• Egykezes illesztés és könnyű használat a pácienst
segítő huroknak köszönhetően
• Párban kapható

