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Duży nocnik - klasyczny
 

Cena: 13,20 pln

Opis słownikowy

Producent Artgos

Opis produktu
 

Duży nocnik - klasyczny. Łatwy w utrzymaniu czystości nawet przy zastosowaniu domowych środków czystości, można
dezynfekować np. Chloraminem T, czy Aldewirem. 

Wymiary: Ø240x125 mm

Kolor: niebieski / zielony

Nocniki wykonane są z plastiku.

Do nocnika można dokupić pokrywkę, która zapobiega roznoszeniu się nieprzyjemnego zapachu, wylaniu zawartości nocnika i zwiększa
jego estetykę.

Do nocników polecamy jednorazowe torby z wkładem chłonnym, które łatwo wchłoną płyny ustrojowe. Jednocześnie konstrukcja
worka w łatwy i higieniczny sposób umożliwi pozbycie się wydzielin czy kału, bez potrzeby mycia za każdym razem.

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

Kolor Niebieski (0,00 pln), Zielony (0,00 pln)

Galeria
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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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