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Body z zapięciem na zatrzaski na ramionach i w kroku (2040)
 

Cena: 89,00 pln

Opis słownikowy

Producent 4Care

Opis produktu
 

 

Bawełniane body z zapięciem na plastikowe zatrzaski na ramionach i metalowe w kroku. Body zapobiega "nagim plecom", a
jednocześnie ułatwia rozbieranie i pielęgnację pacjenta. Produkt należy do kategorii unisex - polecany zarówno dla kobiet, jak i dla
mężczyzn.

Materiał: 100% bawełny; 210 gram

Kolor: biały

Praktycznie, solidnie, inteligentnie. Nigdy więcej odkrytych pleców. Każdy z nas ma inne potrzeby. Dlatego prezentujemy szereg
możliwości zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, dbając jednocześnie o wysoką jakość produktów. Body 4Care zostało zaprojektowane
z troską o najdrobniejsze szczegóły: suwaki i zatrzaski są dodatkowo wzmocnione, ograniczone nacięcia na ręce utrudniają pacjentowi
samodzielne niepożądane rozbieranie. O wygodzie stanowi również dodatkowe miejsce pozostawione w kroku, dla pacjentów
stosujących pieluchy, z problemami urologicznymi. Przesuwany w stronę szyi zamek nie sprawia żadnych niedogodności dzięki czemu
nasze produkty są również odpowiednie dla ludzi z ograniczoną ruchomością. Jednoczęściowa bielizna 4Care zapewnia komfort w
miejscach, gdzie jest on najbardziej potrzebny.

Bielizna body - tabela rozmiarów
Rozmiar XS S M L XL XXL

Obwód Klatki piersiowej 88-96 96-104 105-112 113-120 121-128 129-135
Obwód talii 88-96 96-104 105-112 113-120 121-128 129-135

Obwód bioder 88-92 96-104 105-112 113-120 121-128 129-135
Wzrost 152-164 162-176 166-180 170-184 174-188 178-198

 

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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Parametry

Rozmiar XS (0,00 pln), S (0,00 pln), M (0,00 pln), L (0,00 pln), XL (0,00 pln)
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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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