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Stabilniej przez życie!

MFP-4015

Poduszka ortopedyczna wałek „EXCLUSIVE SUPPORT”

Wykonana z innowacyjnej termo-formującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do
anatomicznych kształtów ciała zapewniając doskonałe podparcie w zależności od miejsca jej zastosowania. Posiada
wszechstronne zastosowanie. Stanowi podparcie szyi redukując bóle spowodowane nieprawidłowym ułożeniem
kręgosłupa w czasie leżenia na plecach. Stanowi również doskonałe podparcie kręgosłupa przy zastosowaniu jako
poduszki lędźwiowej.
Może być również stosowana pomiędzy kolana pomagając zapewnić prawidłowe, anatomiczne ułożenie bioder oraz
miednicy w czasie leżenia na boku np. w procesie rehabilitacji po zabiegach operacyjnych. Przy zastosowaniu pod kolana
redukuje napięcie w stawach kolanowych poprzez ich lekkie uniesienie i odciążenie. Stanowi ich doskonałe podparcie dzięki
czemu redukuje bóle spowodowane nieprzyjemnym naciskiem jaki na siebie wywierają.

Szczególnie polecana w przypadku
problemów z:
»
»
»
»
»
»
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bólami pleców, ramion, karku, kolan oraz bioder
drętwieniem dłoni
chrapaniem
bezsennością
napięciem nerwowym
„ciężkimi” nogami

Super miękka, innowacyjna poszewka z veluru
posiada suwak, dzięki temu istnieje możliwość
prania, tym samym przez długi czas poduszka
zachowuje estetyczny wygląd.
Poszewka wyposażona w gumkę umożliwiającą
zamocowanie poduszki na oparciu.
Wymiar: 40 x 15 cm średnicy
Pokrowiec materiał: velur z gumką
Kolor: granatowy

N
O
W
O
ŚĆ

MFP-4535

Poduszka ortopedyczna do siedzenia „EXCLUSIVE SEAT”

Wykonana z innowacyjnej termo-formującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do
anatomicznych kształtów ciała. Wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa osobom, które spędzają dużo czasu w pozycji
siedzącej np. na wózku inwalidzkim, twardym krześle. Przeznaczona jest dla osób wrażliwych na ucisk, np. osób po urazach
stawu biodrowego, w procesie doleczania czujących dyskomfort podczas siedzenia na twardej powierzchni. Dodatkowo
może mieć zastosowanie jako oparcie dla kolan oraz nóg dając efekt relaksu „zmęczonych” nóg.
Odpowiednie wyprofilowanie poduszki gwarantuje jej idealne przyleganie do ciała, dające odczucie dużego komfortu.
Ultra przewiewna poszewka Mesh zapewnia właściwą cyrkulację powietrza nie powodując nadmiernej potliwości ciała.
Spód wykonany ze specjalnego anty-poślizgowego materiału zapobiegającego przesuwaniu się poduszki.

Właściwości:
» dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu zapewnia odciążenie
kręgosłupa i kości ogonowej
» redukuje efekt drętwienia poprzez zwiększenie przepływu
krwi w kończynach dolnych
» pomaga złagodzić ból kręgosłupa spowodowany długotrwałym
siedzeniem np. na wózku inwalidzkim lub krześle
» koryguje nieprawidłową postawę w podczas siedzenia
» dzięki termo-formującej piance idealnie dopasowuje się
do anatomicznych kształtów ciała

UNIKALNY
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Szczególnie polecana w celu:
»
»
»
»
»

zmniejszenia bólu krzyża oraz efektu drętwienia
zwiększenia przepływu krwi w kończynach dolnych
odciążenia kręgosłupa i kości ogonowej
utrzymania prawidłowej postawy w pozycji siedzącej
zapewnienia ulgi dla kręgosłupa, bioder oraz pośladków
w czasie długotrwałego siedzenia

Wymiar: 45 x 35 x 7 cm
Pokrowiec: dżersej
Kolor: czarny
Logo ARmedical oraz nazwa są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez firmę ARmedical
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