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ETAC Turner Pro - ułatwia bezpieczny transfer pacjenta
 

Cena: 1 499,00 pln

Opis słownikowy

Producent ETAC

Opis produktu
 

 

UWAGA: Zamówienie realizujemy wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto.

 

 

ETAC Turner Pro zapewnia:

• transfer z łóżka na wózek/krzesło toaletowe

• transfer z wózka na toaletę

• transfer z fotela na wózek/krzesło toaletowe

 

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/etac-turner-pro-ulatwia-bezpieczny-transfer-pacjenta.html
http://www.aptusshop.pl/
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Zalety:

• Kompaktowy – łatwy w transporcie, waży tylko 7,5 kg.

• Pomarańczowa rękojeść – widoczna dla osób z demencją i zaburzeniami widzenia

• Miękkie i regulowane podpórki kolan

• Funkcjonalna płyta obrotowa wykonana z aluminium z kołami do transportu.

 

 

Dane techniczne:

• Wysokość uchwytu: 78-120 cm

• Średnica płyty obrotowej 40 cm

• Wysokość płyty obrotowej 20 mm

• Szerokość podpórki kolana: 38 cm

• Wysokość podpórki kolana: 15 cm

 

 

Materiał:

Aluminium, stal proszkowana i chromowana

 

 

Waga:

• Waga całkowita: 7,5 kg,

• Max. Waga użytkownika: 200 kg

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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