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Bluza medyczna męska wzorzysta 014V M
 

Cena: 114,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Bluza medyczna męska bez zapięcia z trzema kieszonkami, w tym jedną podwójną z miejscem na narzędzia, latarkę diagnostyczna lub
inne przedmioty, zakładana przez głowę z karczkiem, czyli odcięciem nad piersią. Luźny, prosty krój idealnie nadaje się do pracy w
szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych, gabinetach masażu, gabinetach stomatologicznych, domach opieki, salonach tatuażu czy
gabinetach weterynaryjnych.

 

Do uszycia bluzy wykorzystano wzorzystą tkaninę bawełnianą, zalecamy więc podczas prania zachować ostrożność, gdyż istnieje
możliwość farbowania.

 

Odzież medyczna sprzedawana w naszym sklepie charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz dbałością o szczegóły
wykończenia. Z uwagi na, to że od wielu lat zaopatrujemy instytucje publiczne w odzież medyczną mamy niezbędne doświadczenie i
kwalifikacje, żeby sprostać produkcji dla najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo możemy zaoferować wszycie na odzież
indywidualnego loga oraz dowolnego napisu. Szczegóły znajdują się tutaj.

 

Właściwości:

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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- dostępna w wielu wzorach

- zakładana przez głowę, nierozpinana

- dekolt typu "szpic"

- materiał: bawełna (100%)

- temperatura prania: 40°C

 

Kliknij żeby uzyskać pomoc w doborze rozmiaru.

 

Tabela rozmiarów:
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Parametry

Rozmiar 44 (0,00 pln), 46 (0,00 pln), 48 (0,00 pln), 50 (0,00 pln), 52 (0,00 pln), 54 (0,00 pln), 56 (0,00
pln), 58 (0,00 pln)

Wzrost 170cm (0,00 pln), 176cm (0,00 pln), 182cm (0,00 pln), 188cm (0,00 pln)

Wzór 1. Liski (0,00 pln), 2. Sowy (0,00 pln), 3. Motyle (0,00 pln), 4. Psy (0,00 pln), 5. Koty (0,00 pln),
6. Łąka CHWILOWY BRAK (0,00 pln), 7. Kaszubski (0,00 pln), 8. Czaszki (0,00 pln), 9.
Marynarski (0,00 pln), 10. Monstera (0,00 pln)
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