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Lejek higieniczny do sikania dla kobiet - fioletowy
 

Cena: 7,00 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Lejek higieniczny wielokrotnego użytku dla kobiet umożliwiający im oddawanie moczu na stojąco, wtedy kiedy nie ma możliwości
skorzystania z toalety lub chce się skorzystać z niehigienicznej toalety publicznej bez kontaktu z nią.

Produkt pozwala także oddać mocz w pozycji leżącej i siedzącej bez potrzeby rozbierania się, z tego względu jest odpowiedni dla osób 
niepełnosprawnych, unieruchomionych lub mających problem z poruszaniem się oraz kobiet w ciąży.

Lejek wykonany jest z miękkiego, giętkiego silikonu, co ułatwia dopasowania do anatomii ciała, ponadto jest dyskretny i wygodny w
użyciu. Wystarczy umieścić go we właściwym miejscu i oddać mocz.

Jest to dobre rozwiązanie np. podczas obozów letnich, wędrówek, festiwali, czy podróży np. pociągiem, wszędzie tam gdzie nie ma
możliwości skorzystania z toalety publicznej lub nie che się tego robić ze względów higienicznych.

Wyrób przeznaczony do wielokrotnego użytku. W celu utrzymania czystości i higieny wystarczy umyć go ciepłą wodą z mydłem.

Specyfikacja:
Wymiary: 14,5 x 11,5cm
Materiał: silikon

Kolor: fioletowy

 

 

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
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