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MAT X3 Materac zmiennociśnieniowy - rurowy do II stopnia
odleżyn
 

Cena: 779,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

 

UWAGA: produkt na zamówienie. Termin realizacji około 7 dni. Zamówienia na poduszki i materace pneumatyczne realizujemy
wyłącznie z formą płatności PRZEDPŁATA NA KONTO.

Materac zmiennociśnieniowy - rurowy do II stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.

MAT X3 rurowy materac zmienno-ciśnieniowy. Niezwykle skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia EPUAP/NPUAP
włącznie. Materac składa się z 18 wymiennych komór wysokich na 11,4 cm. Zaleca się stosowanie materaca razem z dodatkowym
materacem gąbkowym.

Materac:

kolor: granatowy
komory: 18 wypinanych na klipsy
materiał: Nylon-PVC
pokrowiec Nylon
max. obciążenie: 130 kg
rozmiar: 200 x 90 x 11,4 cm
waga: 6,5 kg.
pokrowiec nylon

Pompa:

zasilanie: 220V / 50HZ , 8W
wydajność: 6 l / min.
zakres ciśnienia: 25-100 mmHg
cykl pracy: 5 min. - 10 min.

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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bezpiecznik: 1,5 A -250V
waga: 1,2 kg
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