Open

Pevná podpora kolená

Návody zábradlí Kontakty Kování a kliky na dveřeČísla popisné z nerezu 48,3mm, Oválná madla, Madlo 26x28mm, Madlo 40x40mm, Madlo 60x40mm, Dřevěné - kulaté, Dřevěné - hranaté, Těsnění, Záslepky, přechody a kolena BOČNÍ KOTVENÍ PRO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ Celoskleněné zábradlí sety Příslušenství Madla Komplet nerezové madla -

hranatá Komplet nerezové madla - hranatá (40x10mm) Madla surová (bez nátěru) Komplet dřevěná madla surová Komplet dřevěná madla s nerez koncovkami Kompletní madlo dubové Ø42,0 mm model 0102, Kompletní madlo dubové Ø42,0 mm model S111, Kompletní madlo dubové Ø42,0 mm model S112, Kompletní madlo bukové Ø42,0 mm model
S111, Kompletní madlo bukové Ø42,0 mm model 0102, Kompletní madlo bukové Ø42,0 mm model S112 Dřevěná madla pro celoskleněné zábradlí Francouzská okna Pohony branPohony bran CAME Pohony pro posuvné brány, Řídící jednotky, Doplňky, Pohony pro křídlové brány, Části křídlových bran, Elektrické zámky, Ovládání pohonů, Majáky,
antény, Fotobuňky, Náhradní díly, Pohony garážových vrat, Závory, Parkovací zábrany Pohony bran NICE Pohony pro posuvné brány, Řídící jednotky, Pohony pro křídlové brány, Části křídlových bran, Ovládání pohonů, Majáky, antény, Fotobuňky, Příslušenství, Náhradní díly, Pohony garážových vrat, Závory Pohony bran Rollkit Pohony pro posuvné
brány, Řídící jednotky, Doplňky, Pohony pro křídlové brány, Části křídlových bran, Ovládání pohonů, Majáky, antény, Fotobuňky, Příslušenství, Náhradní díly, Pohony garážových vrat Kování Jak na montáž ? 42,4mm, Madlo pr. Ligaflex® Classic open - dlaha na znehybnenie zápästia - Kód ZP: J83500 2437 02 Charakteristika Vďaka úplenému otvoreniu
umožňuje jednoduché nasadenia a sňatie, čím je predurčená na použitie pri opuchoch Odporúča sa najmä v poúrazových situáciach Pevná podpora zápästia vďaka anatomicky tvarovanej výstuži v oblassti pod dlaňou, ktorá sa dá tvarovať a je transparentná pre RTG lúče Priedušný odľahčený 3D úplet s antibakteriálnou úpravou na dokonalé odvádzanie
vlhkosti Pomôcka určená na dlhodobé použitie Indikácie Mierne vyvrtnutia zápästia (funkčná liečba) Tendinitída a tendopatia zápästia Zápalový priebeh reumatických ochorení Upozornenie Dodržujte rady odborníka, ktorý pomôcku predpísal alebo vydal V prípade nepohodlia, stŕpnutia prstov alebo zhoršenia zdravotného stavu, uvoľnite ortézu a
poraďte sa s odborníkom, ktorý výrobok predpísal alebo vydal Skladujte pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom balení Z hygienických dôvodov a z dôvodov účinnosti nepoužívajte výrobok pre ďalšieho pacienta Výrobok neumiestňujte priamo na poranenú pokožku Pokyny k údržbe Pozrite etiketu na výrobku Pred praním najskôr vyberte dlahu z
ortézy Zapnite suché zipsy na popruhoch pred praním Perte pri 30°C (jemné pranie), najlepšie v ochrannom vrecku na pranie Nepoužívajte žiadne čistiace, zmäkčovacie prostriedky alebo agresívne prípravky (chlórované prípravky) Žmýkajte tlakom Sušte mimo tepelného zdroja Technické parametre Farba šedá 2 veľkosti Obojstranný model Pokyny k
predpisovaniu Pomôcku môže predpisovať CHI, NCH, OPR, ORT, RHB, TRA VeľkosťObvod zápästiaVeľkosť 113 cm - 17 cmVeľkosť 217 cm - 23 cm Nerezové zábradlíTrubky a tyče Trubka ⌀ 42,4mm, Trubka ⌀ 48,3mm, Trubka ⌀ 33,7mm, Trubka ⌀ 12mm, Trubka ⌀ 16mm, Trubka ⌀ 20mm, Profil 40x40mm, Profil 40x10mm, Profily pro výplň zábradlí,
Řezání na míru Krycí rozety Krycí rozety Ø45mm, Krycí rozety Ø66mm, Krycí rozety Ø68mm, Krycí rozety Ø76mm, Krycí rozety Ø80mm, Krycí rozety Ø85mm, Krycí rozety Ø88mm, Krycí rozety Ø95mm, Krycí rozety Ø105mm, Krycí rozety Ø110mm, Krycí rozety Ø120mm, Krycí rozety Ø125mm, Krycí rozety pro profil 91x91mm, Krycí rozety pro profil
95x95mm, Krycí rozety pro profil 105x105mm, Krycí rozety pro profil 108x108mm, Krycí rozety Ø95mm pro profil Záslepky Čepicové záslepky, Vypouklé záslepky, Záslepky pro dřevěná madla, Ploché záslepky, Vypouklé záslepky k lepení, Kulaté záslepky pro tubky Ø10 - Ø16 mm, Kulaté záslepky pro tubky Ø42,4mm, Kulaté zásepky se závitem, Ploché
záslepky k lepení, Vypouklé záslepky se závitem, Ploché záslepky se závitem, Záslepky na trubky Ø10 - Ø16 mm, záslepky ozdobné, Záslepky zahnuté, Záslepka s otvorem na svařování, Záslepky na svařování, Záslepky na svařování vypouklé, Záslepky do profilu, Záslepky do profilu 40x10mm, Záslepky do profilu se závitem, Záslepky do profilu na
svařování, Záslepky pro výplň 10x10mm, Záslepky pro plochou tyč Kolena a spojky Kolena oblá 90° model 0305, Kolena 90° model 0303, Kolena ostrá 90° model 0301, Kolena s nastavitelným úhlem 0° až 360° model 0791, Kolena s nastavitelným úhlem -90° do + 90° , Kolena 90° pro dřevěné madlo + dva adaptéry, Koleno nastavitelné pro dřevěné
madlo + dva adaptéry, Koleno ostré 90° pro dřevěné madlo + dva adaptéry, Spojky dřevěného madla + dva adaptéry, Spoje výplně zábradlí Ø10,0 , Ø12,0, Ø14,0 mm, Spoje výplně zábradlí Ø16,0 mm, Spojky trubky model model 0790, Spojky trubek Ø12, Ø16 mm, Spoj pro trubky model 0309, Kolena s nastavitelným úhlem 40° až 70° model 0319,
Kolena 135° model 0300, Kolena T model 0307, Kolena rohová model 0304, Vertikální spoj madla model 0306, Kolena dvouúrovňové , Spoj pro trubky model 5792, Kolena na svařování, Spoje pro turbky - ohýbané, Spoje ohýbané pro výplně, Spoj kulatý, rohový model 0219, Kolena 90° pro profil model 4301, Koleno T model rohový 4304 pro profil,
Kolena s nastavitelným úhlem model 4302 pro profil, Kolena rohová model 4317 pro profil, Spojky profilu 40 x 40 x 2,0 mm, Spoje trubek elastické Držáky nerezové výplně Držáky pro hranatý sloupek , Držáky pro sloupek Ø33,7 mm, Držáky pro sloupek Ø42,4 mm, Držáky pro sloupek Ø48,3 mm, Držáky pro sloupek Ø50,8 mm, Rohové držáky, Držáky
pro trubku Ø12 mm, Držáky pro výplně 10x10mm, Držáky pásoviny, Držáky pro montáž v ose sloupku, Držáky pro montáž v ose sloupku s regulací, Držáky svislé výplně, Držáky pro plech Kotvení Kroužky plné, Kroužky s otvory, Kroužky s centrálním otvorem, Montážní patka, Montážní desky s centrálním otvorem, Montážní patky pro hranatý sloupek,
Montážní noha - tři otvory, Montážní noha - tři otvory (vyšší), Montážní noha model 0946, Montážní noha zesílená, Montážní noha zesílená s regulací úhlu, Montážní noha zesílená pro profil s regulací úhlu, Montážní noha s vnitřním závitem, Boční kotvení sloupku model 0552, Boční kotvení sloupku model 0046, Boční kotvení sloupku model 0553,
Boční kotvení sloupku model 0553 pro profil, Boční kotvení sloupku model 0308, Boční kotvení sloupku model 0306, Boční kotvení sloupku model 3507, Boční kotvení sloupku model 3507 pro profil, Boční kotvení sloupku model 0551, Boční kotvení sloupku s regulací v rohu, Boční kotvení sloupku model 0585, Boční kotvení sloupku s regulací v rohu,
Boční kotvení sloupku pro profil , Montážní kolíky pro kulatý sloupek, Montážní kolíky hranaté, Kotvení pro sloupek ke svaření, Boční kotvení pro dřevěný sloupek, Montážní stopa pro hranatý sloupek, Systém kotvení sloupku pro schodiště, Nástěnné příruby s regulací 0° až 50°, Nástěnné příruby s regulací -90° až + 90°, Nástěnné příruby pro madlo,
Nástěnné příruby pro madlo, Kotvení hranatého madla , Kotvení madla na stěnu s rozetou Kotvící materiál Kotvy a kotvení sloupků, Šrouby, Nerezové vruty, Všeobecné hmoždinky, Chemické kotvení, Rámové a natloukací hmoždinky, Ocelové kotvy, Kotvení izolací a do izolací, Hmoždinky pro deskové materiály, Lepidla, Ostatní Celoskleněné
zábradlíMadla na sklo Madlo pr.
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