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Apaszka osłonowa po tracheotomii i laryngektomii z
kieszonką
 

Cena: 24,90 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Estetyczna i dyskretna apaszka pozwalająca na zakrycie miejsca wprowadzenia rurki tracheostomijnej. 

Może być noszona jako dodatek do ubioru, np. garnituru lub sukienki.

Uszyta z elanobawełny (kolor jednolity) lub bawełny drukowanej, może być prana w wykorzystaniem delikatnego proszku do prania.

Nie powoduje podrażnień.

Po wewnętrznej stronie posiada wszytą siateczkową kieszonkę, w której można umieścić np. chusteczkę, czy kompres chłonny.

Zapinana na rzep.

Długość paska z zapięciem można regulować (max. obwód ok 48cm.)

Rozmiar apaszki: 

szerokość: 30cm (w najszerszym miejscu)

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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długość całkowita: ok 28cm

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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Istnieje również możliwość uszycia apaszki z tkaniny dostarczonej przez klienta.

Wielkość i kształt apaszki przy zamówieniach indywidualnych może być inny - według ustaleń z
klientem.

 

 

Parametry

Kolor F. łąka CHWILOWY BRAK (0,00 pln), G. kaszubski (0,00 pln), H. czaszki (0,00 pln), I.
marynarski (0,00 pln), 1. biały (0,00 pln), 2. różowy (0,00 pln), 3. bordowy (0,00 pln), 4.
beżowy (0,00 pln), 5. atramentowy CHWILOWY BRAK (0,00 pln), 6. brązowy (0,00 pln), 7.
popielaty (0,00 pln), 8. granatowy (0,00 pln), 9. ocean (0,00 pln), 10. pomarańczowy (0,00
pln), 11. szafirowy (0,00 pln), 12. słomkowy (0,00 pln), 13. ciemno zielony (0,00 pln), 14.
łososiowy (0,00 pln), 15. turkusowy (0,00 pln), 16. liliowy (0,00 pln), 17. malinowy (0,00 pln),
18. żółty (0,00 pln), 19. czarny (0,00 pln), 20. czerwony (0,00 pln), 21. limonkowy (0,00 pln),
22. jasno niebieski (0,00 pln), 23. śliwkowy (0,00 pln), 24. seledynowy (0,00 pln), 25. ciemno
popielaty (0,00 pln), 26. oberżyna (0,00 pln), 27. pink (0,00 pln)

Galeria
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