Urias-ilmalastat

Urias-ilmalastat
URIAS
URIAS ilmalastaa käytetään aivoinfarktin jälkeisessä neurologisessa
kuntoutuksessa terapiahoitona, sekä raajojen turvotuksen hoidossa. Ilmalastan
käyttö ehkäisee lihasten spastisiteettia, avustaa liikemallien uudelleen
opettelussa, nopeuttaa painonjakautumisen/siirron harjoittelua sekä vähentää
turvotusta. Ilmanpaine raajan ympärillä edesauttaa sensorista toipumista jäljitellen
asentotuntemuksia sekä ehkäisee nivelten virheasentojen kehittymistä
neurologisina häiriötiloina. Mikäli virheasentoja on jo ehtinyt kehittyä, ilmalastaa
voi käyttää apuna lihasvenytyksissä ja raajan asentohoidossa, vähentäen
asteittain virheasentoa. URIAS ilmalastaa käytetään lyhytkestoisesti
terapian aikana (suositus max 1 t). Lastat ovat kaksinkertaista PVCmuovia,
eivätkä sisällä lateksia. Pehmeämpi sisäpuoli muotoutuu hyvin raajan ympärille,
tarjoten tasaisesti raajaan kohdistuvan paineen. Lasta täytetään puhaltamalla tai
erillisellä ilmapumpulla. Ilmalastan paine ei saa ylittää 40 mmHg painetta, jottei
verenkierto kudoksessa heikkene. Täytettäessä voi käyttää kertakäyttöisiä
suukappaleita. Erillisen kosteussuodattimen käyttö ilmalastaa täytettäessä estää
puhallusilmassa olevan kosteuden pääsyn lastan sisälle.

Pesuohjeet
Voidaan puhdistaa desinfioivalla puhdistusaineella, (esim.
500 ppm kloramiinilla. Huom. huuhtelu!)
Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Veroton hinta

Verollinen hinta

3821A
3821B
3821C
3821D
3821F
3821G
3821H
3821M
3821P
3823L
3823N
3823O

Urias ilmal. 80cm yläraaja
Urias ilmal. 70cm yläraaja
Urias ilmal. 53cm kyynärvarsi
Urias ilmal. 40cm kyynärlasta
Urias ilmal. alaraaja 66cm
Urias ilmal. alaraaja 56cm
Urias ilmal. jalkaterä-nilkka 32 cm
Urias ilmal. suukappale 100kpl /pkt
Urias ilmal. kosteussuod. 5kpl /pkt
Urias ilmal. 20cm käsi
Urias lasten kämmenlasta 2 kammioinen 20 cm
Urias lasten käsivarsilasta 1 kammioinen 20 cm

185,52 €
177,91 €
143,60 €
139,82 €
185,52 €
167,78 €
143,60 €
90,23 €
106,75 €
163,51 €
105,90 €
105,90 €

230,04 €
220,61 €
178,06 €
173,38 €
230,04 €
208,05 €
178,06 €
111,89 €
132,37 €
202,75 €
131,32 €
131,32 €
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*Soittajahinnat matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7, 02 snt/min (sis. alv 24%)

