
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Nakładka na sedes (HL0258)
 

Cena: 112,90 pln

Opis słownikowy

Producent Żyj łatwiej

Opis produktu
 

 

Właściwości

Lekka, wytrzymała i trwała, cała konstrukcja z tworzywa sztucznego. Savanah ma delikatnie wyprofilowaną powierzchnię dla
dodatkowego komfortu. Siedzenie jest lekko wyprofilowane z góry do dołu, tak aby umożliwić łatwiejsze siadanie i wstawanie z sedesu;
posiada także specjalną osłonkę stworzoną w celu zminimalizowania zabrudzenia podczas korzystania z toalety. Nakładka Savanah jest
odporna na plamy i zapachy oraz łatwa do czyszczenia.

duże tylne nacięcie daje dodatkowe miejsce dla kości guzicznej, co w połączeniu z łagodnym nachyleniem całego przyrządu
sprawia, że higiena tylnych części ciała staje się znacznie łatwiejsza;
szerokie przednie nacięcie umożliwia także łatwiejszy dostęp dla wszelkich czynności związanych z higieną intymną;
dwa uformowane uchwyty z tworzywa sztucznego w kształcie litery L mają dodatkowe podkładki z gumy antypoślizgowej do
stabilnego utrzymywania nakładki na sedesie. Uchwyty można łatwo regulować, aby dopasować do większości rozmiarów i
kształtów toalet za pomocą dwóch dużych karbowanych pokręteł. To sprawia, że zakładanie i zdejmowanie siedzenia Savanah
jest bardzo proste i szybkie;
Savanah nie ma wystających części, ani pokręteł z przodu, aby uniknąć urazów skóry lub uszkodzeń odzieży. Przód nakładki jest
zabezpieczony osłonką.

Całkowita długość: 400 mm

Szerokość całkowita z zawiasami: 410mm

Otwór: 270 x 210 mm

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/nakladka-na-sedes-hl0258.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
Wysokość: 100 mm

Waga: 0,965kg

Maksymalna waga użytkownika: 190 kg
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