21A47 Transhumerální
měkká bandáž
Nová měkká transhumerální bandáž byla vyvinuta
pro kosmetické a myoelektrické pažní protézy.
Skládá se z měkké podpažní části, která zajišťuje
během nošení velice pohodlný kontakt v oblasti
axily, a fixačního rukávu, který svými
protiskluznými plochami perfektně drží lůžko
protézy. Uživatelé mohou bandáž nasazovat
i sundávat jen jednou rukou. Měkké polstrování
v podpažní jamce a prodyšný, pratelný materiál
zajišťují jak vysoký komfort nošení, tak lepší
hygienu.
Vedení popruhu v zádové oblasti umožňuje
přirozený a fyziologický pohyb paže. Díky
suchému zipu umístěnému v přední oblasti může
uživatel provést jemné donastavení pro speciální
situace, při kterých je potřeba lepší fixace protézy.
Bandáž dodáváme jak pro levou, tak pravou
stranu.

Vlastnosti a výhody pro uživatele

Technické údaje

• Použití textilních materiálů
– Vysoká úroveň komfortu nošení
– Pratelné
– Pohlcují pot

Obj. č.

21A47

Popis

Transhumerální měkká bandáž
pro kosmetické a myoelektrické pažní protézy

Velikost

S, M, L

Verze

Levá, pravá

Barva

Šedá (1)

•

•

•
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•

Polstrování v podpaží
– Lepší rozložení tlaku
→ zvýšený komfort nošení

Vedení popruhu v zádové oblasti
– Umožňuje také přirozený švihový pohyb
kontralaterální paže

Velikostní tabluka

Nepřipevňuje se k pahýlovému lůžku
– Bandáž lze celou sundat a vyprat

Strana

Jemné nastavení pomocí pásku na přední straně
– Uživatelé si mohou bandáž v určitých
situacích utáhnout, nebo povolit,
např. když chtějí nést nějaký těžký předmět

Velikost

S

M

L

L/R

Šířka
zad

30 – 36,6 cm

36,6 – 43,2 cm

43,2 – 50 cm

L/R

Obvod v
podpaží

38 – 45,3 cm

45,3 – 52,6 cm

52,6 – 60 cm

Příklad pro objednání: 21A47=L-S-1
Obj. č.

21A47=L-S-1

Strana
Levá

Velikost

S

Barva
Šedá
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