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Leżaczek PEPI do kąpieli dla dzieci z MPD
 

Cena: 748,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

 

Leżaczek do kąpieli dla dzieci z porażeniem mózgowym. Leżak kąpielowy dla dzieci model PEPI został opracowany z myślą o
zaspokojeniu Państwa oczekiwań w sektorze wyrobów przeznaczonych do pomocy w higienie dzieci.

Konstrukcja leżaka PEPI wykonana jest z rur aluminiowych zapewniającej stabilność i bezawaryjność eksploatacji przez długi czas.
Możliwość uzyskania różnorodnych pozycji zapewnia całkowite dopasowanie do użytkownika.

Właściwości:

konstrukcja całkowicie wykonana z aluminium,
materiał przepuszcza wodę , szybkoschnący,
regulacja kąta nachylenia czterech segmentów: głowy,pleców, uda , łydki.,
regulacja napięcia materiału,
zagłówek wykony z masy , która nie pozwala zanurzyć się główce pod wodę, regulowany,
pasy piersiowe i na stopy,
składany całkowicie do małych rozmiarów,
możliwość mocowania pasów w różnych pozycjach,

Dane techniczne:

Ciężar 3,7kg,
Dopuszczalne obciążenie 30 kg,
Dług. całkowitej powierzchni leżenia 110 cm,
Głębokość siedziska 22 cm
Długość oparcia 63 cm
Szerokość 38 cm

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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