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Kaftan bezpieczeństwa
 

Cena: 209,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Wykonany z mocnej i wytrzymałej tkaniny o gramaturze 300g/m2. Ubierany od przodu z rozpięciem z tyłu, zawiązywany troczkami na
plecach. Długie rękawy (o wiele dłuższe niż ręce "użytkownika") zawija się wokół osoby krępowanej i wiąże z tyłu w supeł (lub mocuje za
pomocą specjalnych pasów).

Zastosowanie:

- Podstawowym celem zastosowania tego typu ubioru jest skrępowanie i ograniczenie swobody ruchu.

Rozmiar uniwersalny.

Informujemy, iż produkt będący przedmiotem zamówienia nie jest produktem specjalistycznym dedykowany do profesjonalnego
zastosowania, nie jest wyrobem medycznym a co za tym idzie sprzedawany jest na 23% stawce Vat, nie posiada certyfikatu
bezpieczeństwa ani dopuszczenia do zastosowania go jako środek przymusu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 24 maja
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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