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Sklep ortopedyczny - ortezy24.pl - oferuje swoim klientom szeroki wybór sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu
ortopedycznego oraz medycznego. Nasz internetowy sklep ortopedyczny działa na rynku e-commerce od
ponad 11 lat dokładnie od 2006r więc to bardzo długi okres czasu, przez ten okres nauczyliśmy się jak
dopasować odpowiednią ofertę sprzętu rehabilitacyjnego pod naszego zadowolonego klienta. Ponad 5 tysięcy
pozytywnych opini świadczy o tym, że warto nam zaufać. Jako sklep medyczny obsługujemy również różnego
rodzaju ośrodki zdrowia, szpitale w rękawice medyczne, materaiły jednorazowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt
ortopedyczny i sprzęt medyczny. To co nas wyróżnia spośród innych sklepów ortopedycznych to szeroki
wybór ortez i stabilizatorów stawu kolanowego, stopy, uda, nadgarstka, barku, ramienia, łokcia.Jeśli chodzi o
wybór odpowiedniego wózka inwalidzkiego to zapraszamy do kontaktu z naszymi fizjoterapeutami którzy
pomogą dobrać odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny i sanitarny taki jak np.: balkoniki rehabilitacyjne, podpórki,
chodziki, krzesła toaletowe, kule inwalidzkie, laski, materace przeciwodleżynowe, piłki rehabilitacyjne,
nasadki na sedes i wiele innych produktów. Naszym niewątpliwym atutem jest nasz wyjątkowy sklep
intenretowy przez który można w łatwy i prosty sposób składać zamówienia na produkty np ortezy i
stabilizatory. Zapraszamy do składania zamówień.
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