Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci

Opaska do elektrod 60x10 cm
Pas rzepowy 60x10 cm
Oferta z dnia: 2020-06-06

Promocja COVID-19
Przeczytaj regulamin promocji
Warunki uczestnictwa w promocji: Promocja polega
na możliwości otrzymania od Organizatora bezpłatnie w
celach reklamy 5 szt. maseczek ochronnych. Wartość
rynkowa 5 szt. maseczek to 50 zł brutto. Bezpłatne
maseczki można otrzymać po złożenia zamówienia na
min. 200 zł brutto.

Opaska do elektrod, opaska rzepowa
Opaski rzepowe wykorzystywane są do mocowania
elektrod do elektroterapii i elektrostymulacji na ciele
pacjenta.
Nierozciągnięty pas ma długość 60 cm i szerokość 10 cm,
a jgo elastyczny materiał pozwala na rozciągnięcie w
zakresie użytecznym w fizykoterapii do około 70 cm.
Opaski rzepowe do elektrod można ze sobą łączyć.
Dzięki temu możemy uzyskiwać dowolną długość pasa.
Wygoda użycia pasa wynika z zastosowania taśm z
haczykowatymi, gęsto rozmieszczonymi elementami z
tworzywa sztucznego oraz gęstego materiału tekstylnego
z pętelkowatym włosiem.
Zamieszczone zdjęcia ilustrują obydwa te elementy.

Aby zapewnić przydatność do użycia opaski do
elektrod, należy płukać je w czystej wodzie z dodatkiem
łagodnego detergentu oraz dezynfekować 70%
roztworem spirytusu lub stosować gotowe środki do
szybkiej dezynfekcji stanowiące mieszaninę alkoholu
etylowego i izopropylowego.
W związku z tym, że opaską rzepową mocujemy
elektrody umieszczone w zwilżonych podkładach
wiskozowych, często zdarza się, że opaska po zabiegu
jest wilgotna. Zalecane jest jej wysuszenie przed
następnym użyciem. Nie należy stosować akcesoriów w
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Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci
stanie mokrym lub zawilgoconym.
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