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Krzesło toaletowe OPEN - toaleta przenośna
 

Cena: 429,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herdegen

Opis produktu
 

Krzesło toaletowe - przenośna toaleta. 

Zastosowanie:

Pomocna w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji
siedzącej. Dzięki szeroko rozmieszczonym podłokietnikom transfer pacjenta jak i jego obsługa są łatwe jak nigdy dotąd. Miękkie,
komfortowe siedzisko jest w pełni zdejmowane, co czyni fotel wysoce przyjaznym dla użytkownika, zachowując przy tym najwyższy
poziom higieny. 

Razem z tym produktem polecamy torbę do zbiórki wydzielin (kał / mocz) z wkładką chłonną CLEANIS.

Właściwości:

- plastikowe siedzisko, stalowy stelarz
- Siedzisko jest umocowane do ramy za pomocą dwóch klipsów, dzięki czemu jest bardzo łatwe do zdjęcia, w celu czyszczenia, obsługi
lub wymiany.
- pojemnik można wyjmować zarówno z góry jak i wysuwać z boku
- można myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ścieralnych (łatwa w utrzymaniu higieny)
- można postawić nad sedesem w toalecie (bez wiaderka)
- podłokietniki pod ręce ułatwiające siadania i wstawanie

- max. obciążenie: 130kg

- wys. siedziska: 52cm

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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- rozstaw nóg 44cm

 

Do krzeseł toaletowych 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.

 

Parametry

Kolor Bordowy (0,00 pln), Szary (0,00 pln)
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