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Avicenum ORTHO 360 - kotníková bandáž
Ortopedická bandáž je vhodná pro osoby se zánětem nebo namožením 
hlezna, namožení svalů, k doléčení poúrazových a pooperačních stavů. 
Je vhodná pro profylaktické i terapeutické použití, při sportu a také pro 
osoby s citlivou pokožkou.
Kompresivní kotníková bandáž odpovídá druhé kompresní třídě (CCL2) 
a je určena ke zpevnění hlezenního kloubu při poúrazové a pooperační 
terapii. Bandáž je prodyšná, s vyznačenou patou a aplikovanou zónou 
bezpečné komprese.
Kotníková bandáž má kompresní a masážní účinek. Poskytuje úlevu 
měkkým tkáním v oblasti kotníku. Stálou kompresí a masáží při pohybu 
pacienta ulevuje bandáž namáhanému kloubu a zlepšuje průtok krve do 
okolních měkkých tkání. Zajistí komfortní a pevnou podporu pro strnulé, 
ochablé, zraněné či bolavé vazy. Antimikrobiální úprava Sanitized® 
Silver s ionty stříbra zabraňuje množení mikroorganismů, snižuje 
pravděpodobnost vzniku plísňových onemocnění a prodlužuje životnost 
výrobku.

Avicenum ORTHO 360 - kolenní bandáž
Kolenní bandáž zajišťuje komfortní a pevnou podporu pro strnulé, ochablé, 
zraněné či bolavé vazy. Bandáž je vhodná pro doléčení pooperačních  
a poúrazových stavů. Je určena ke každodennímu nošení. Bandáž je 
vhodná i pro sportovní aktivity. Chrání poškozené klouby a vazy při 
zátěži. Poskytuje úlevu měkkým tkáním v oblasti kolene. Stálou kompresí 
(bandáž odpovídá druhé kompresní třídě - CCL2) a masáží při pohybu 
pacienta ulevuje bandáž namáhanému kloubu a zlepšuje průtok krve do 
okolních měkkých tkání. Lem se silikonovými nopky zamezuje sklouzávání 
bandáže a udržuje ji na správném místě. Antimikrobiální úprava Sanitized® 
Silver s ionty stříbra zabraňuje množení mikroorganismů, snižuje 
pravděpodobnost vzniku plísňových onemocnění a prodlužuje životnost 
výrobku.

Velikost S M L XL

b 20 - 23 23 - 26 26 - 29 29 - 32

Kód VZP 136377

Cena: 135 Kč
Úhrada ZP: 130 Kč | Doplatek pacienta: 5 Kč

Velikost S M L XL

d 30 - 34 34 - 38 38 - 42 42 - 46

f 41 - 46 46 - 51 51 - 56 56 - 61

Cena: 179 Kč

LYCRA® Soft Comfort

Sanitized® Silver

LYCRA® Soft Comfort

Sanitized® Silver


