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PODUSZKA ORTOPEDYCZNA DO SNU     QMED

    1. OPIS          PRODUKTU: Poduszka QMED wykonana jest z    wysokoelastycznej pianki  
       poliuretanowej, która dzięki swoim    właściwościom reaguje na          temperaturę i ciężar
ciała, idealnie    dopasowuje się do kręgosłupa. Nie          powoduje nadmiernej    potliwości
ciała. Odpowiednio dobrana pianka          leniwa oraz    właściwy kształt poduszki zapewnia
optymalne ułożenie          głowy    oraz podparcie i odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa w
czasie             snu. Dokładnie opracowany przez specjalistów kształt poduszki,            
odwzorowuje naturalny kształt szyi i głowy pozwalając na  przybranie            komfortowej i
najbardziej naturalnej pozycji  podczas spania  dla           każdego użytkownika. Każda
poduszka  posiada dwie  powłoczki:  wewnętrzną          bawełnianą i zewnętrzną  wykonaną z 
froty. Kolor:  ecri
    2. ROZMIAR:          S ? 57cm x 33cm x 9/5cm, M - 57cm x 33cm x 12/7cm, L - 57cm x
33cm x          15/10cm.
    3. ZASTOSOWANIE:          Poduszka łagodzi dolegliwości związane z    bólami kręgosłupa
(bólami          szyi i karku), problemy z    bezsennością, chrapaniem i napięciem         
nerwowym.

     

PODUSZKA     ORTOPEDYCZNA FLEX
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    1. OPIS          PRODUKTU: Poduszka wykonana z najwyższej jakości    pianki         
wysokoelastycznej typu szwedzkiego, która w prawidłowy    sposób          podtrzymuje naturalne
krzywizny kręgosłupa. Cechuje ją    szczególna sprężystość          oraz wytrzymałość. Dzięki
swoim    właściwościom utrzymuje kręgosłup          szyjny w prawidłowej pozycji,    dlatego
przydatne w działaniu          profilaktycznym, a zarazem    skutecznie wspomagają rehabilitację. 
        Poduszka posiada miękką,    welurową powłoczkę wyposażoną w zamek         
błyskawiczny,    umożliwiający zdejmowanie i pranie w 40°C.
    2. ZASTOSOWANIE:          Poduszki FLEX wykonane z pianki wysokoelastycznej zalecane
są :

 -          przy niespecyficznych bólach karku, szyi, głowy
 -          przy zwyrodnieniach stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego
 -          przy artretycznych bólach kręgosłupa szyjnego- przy zmianach         

dyskopatycznych kręgosłupa szyjnego
 -          wspomagająco, przy leczeniu chorób i urazów odcinka szyjnego.

  

PODUSZKA     ORTOPEDYCZNA Z PIANKI Z PAMIĘCIĄ 

W FORMIE     GRANULATU ERGO PLUS, ERGO STANDARD

    1. OPIS          PRODUKTU: Poduszka wykonana z najwyższej jakości    pianki z pamięcią w
         formie granulatu. Jest termoplastyczna, pod    wpływem ciepłoty ciała          dopasowuje
się do jego kształtu i    idealnie podpiera naturalne          krzywizny kręgosłupa. Usuwa   
zjawisko kumulacji wagi przez równomierne          rozłożenie ciężaru    ciała umożliwiając
niezakłócony przepływ krwi i          likwidując    przyczyny bólu karku, głowy oraz kręgosłupa.
Posiada tzw.             otwarte komórki pozwalające na wentylację i swobodną cyrkulację            
powietrza, odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci dzięki czemu skóra             pozostaje sucha
i nie poci się. Posiada miękką, bawełnianą    powłoczkę          wyposażoną w zamek
błyskawiczny, umożliwiający    zdejmowanie i pranie w          40°C.
    2. ROZMIAR:          40x50 cm
    3. ZASTOSOWANIE:          Poduszki ERGO PLUS oraz ERGO STANDARD wykonane z
pianki z          pamięcią w formie granulatu zalecane są :
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 -          przy niespecyficznych bólach karku, szyi, głowy
 -          przy zwyrodnieniach stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego
 -          przy artretycznych bólach kręgosłupa szyjnego
 -          przy zmianach dyskopatycznych kręgosłupa szyjnego
 -          osobom w stanach pooperacyjnych, pourazowych wymagających         

długotrwałego leczenia
 -          jako podparcie pleców w pozycji siedzącej
 -          podparcie innych części ciała np.: kobietom w ciąży jako podparcie dla         

brzucha w pozycji leżącej

  

PODGŁÓWEK

    1. OPIS          PRODUKTU: Podgłówek dopasowany jest do anatomicznego    kształtu
odcinka          szyjnego kręgosłupa co umożliwia odpowiednie    jego podparcie. Wykonany        
 jest z pianki poliuretanowej. Do    stosowania w odpowiednim pokryciu.
    2. ZASTOSOWANIE:          Ze względu na swój kształt spełnia funkcję    wypełniacza
przestrzeni          między szyją a oparciem siedzenia. Daje    szerokie możliwości         
zastosowania podczas jazdy samochodem,    autokarem, podczas snu i          odpoczynku w
wygodnym fotelu.  Zabrania   się stosowania podgłówka przez          osoby w trakcie  kierowania
  pojazdem.
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