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Karta informacyjna Jestem chory na ALZHEIMERA czarna z
opaską silikonową
 

Cena: 25,99 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

 

Karta informacyjna Jestem chory na ALZHEIMERA czarna z opaską silikonową

 

KARTA

Zastosowanie:

Karta informacyjna jestem chory na Alzheimera w razie nagłej potrzeby pomocy. Karta noszona np. w portfelu przez chorego na
Alzheimera, ułatwia skontaktowania się w nagłej sytuacji z osobą kontaktową posiadacza karty.

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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Kolor: czarna

Wymiary karty: 85mm x 54mm

Informacje na karcie:

Przód: imię i nazwisko

Tył: informacja o chorobie, miejsce na wpisanie osób kontaktowych i ich telefonu kontaktowego

Kolor karty może odbiegać od przedstawionego na zdjęciu.

Informacje i dane na karcie mogą zostać nadrukowane przez nas (po uprzednim przekazaniu ich nam przed wyrobieniem karty) lub
możemy pozostawić puste miejsce do samodzielnego uzupełnienia.

Istnieje możliwość wydrukowania karty według pomysłu klienta.

 

OPASKA SILIKONOWA

Opaska ALZHEIMER, noszona na nadgarstku, może ułatwić powiadomienie rodziny np. o nieszczęśliwym wypadku w którym brał udział
właściciel opaski lub o jego zagubieniu czy zaginięciu.

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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Na wewnętrznej stronie opaski znajduje się pole do opisu umożliwiające umieszczenie dowolnych informacji takich jak np. imię i
nazwisko właściciela opaski, osobę kontaktową z nr tel. itp.

Materiał: silikon

Kolor: czarna

Obwód wewnątrz: ok. 19,5 cm

Szerokość: 12 mm

Rozmiar: 12 x 202 x 2 mm
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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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