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ABRI-BAG Worek z wkładem chłonnym na basen, nocnik,
krzesło toaletowe 20szt.
 

Cena: 38,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 20 szt.

Producent ABENA

Opis produktu
 

Worki toaletowe Abena z wkładem chłonnym to proste rozwiązanie oparte na pomyśle zawiązywanego worka „na śmieci”, które
eliminuje problem mycia basenu, nocnika czy pojemnika w krzesłach toaletowych po każdym wypróżnieniu pacjenta. To proste
rozwiązanie świetnie sprawdza się w szpitalach, domach opieki czy w warunkach domowych. Dzięki absorbentowi, Abri-Bag szybko
wchłania płyny ustrojowe oraz pochłania nieprzyjemny zapach. Dzięki wbudowanym plastikowym paskom, produkt w łatwy sposób
można zamykać, tak jak ma to miejsce w przypadku normalnego, tradycyjnego worka na śmieci. Wkład pozwala na wchłonięcie około
630 ml płynów, które absorbent zamienia w postać żelu.

  

Produkt polecany do basenów, nocników czy krzeseł toaletowych. 

 

Podstawowe informacje:

wkładka z absorbentem,

wbudowane plastikowe paski ułatwiające zamykanie i wyrzucanie worka,

łatwość nakładania i wyjmowania worka z pojemnika,

nie zawiera lateksu,

higiena i bezpieczeństwo,

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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