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Podkład chłonny samoprzylepny Dailee Bed Premium Fix
60x90cm - 30szt.
 

Cena: 58,75 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 szt.

Producent Dailee

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.100.PW, P.101.PW

Opis produktu
 

Podkłady higieniczne jednorazowego użytku z chłonną powierzchnią, zaprojektowaną w sposób zapewniający skuteczną ochronę
materaca, łóżka lub innych mebli. Produkt szybko wchłania płyn i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Charakterystyczne dla podkładów Dailee Bed Premium Fix są samoprzylepne paski, dzięki którym nie przesuwają się one i zapewniają
mocne osadzenie na łóżku pacjenta, fotelach czy wózku inwalidzkim.

Rozmiar: 60x90

Opakowanie: 30 szt.

 

 

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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