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Nakładka podwyższająca na sedes Etac Cloo z regulacją
wysokości
 

Cena: 635,00 pln

Opis słownikowy

Producent ETAC

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy z formą płatności: "przedpłata na konto".

Nakładka podwyższająca na sedes Etac Cloo z regulacją wysokości (6cm i 10cm). Może być stosowana przez osoby mające problemy z
korzystaniem z toalety (wstawanie, siadanie) bez względu na przyczynę.

Wskazania do użytkowania:
- po urazach kończyn dolnych i bioder,
- po wypadkach komunikacyjnych
- po wylewach i udarach
- u osób w podeszłym wieku
- u kobiet w ciąży
- przez osoby z wrodzoną łamliwością kości
- inne ograniczenia ruchowe

Charakterystyka:
- Regulowana wysokość 6cm, 10cm
- Długość siedziska 44cm
- Waga: 4,8 kg
- Max. waga użytkownika: 150 kg
- Materiał: polipropylen, aluminium, poliamid
- Łatwa w czyszczeniu
- Można sterylizować w temp. do 85°C
- Można dezynfekować preparatem o pH 5-9

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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- Kolor nakładki: biały
- Kolor podłokietników: szary

Nakładka posiada składane i wyjmowane podłokietniki, może być używana tylko z jednym podłokietnikiem.

Jest łatwa w montażu (pasuje do większości sedesów, regulowany rozstaw śrub mocujących w zakresie od 12 do 20 cm )i demontażu -
można ją zdejmować bez użycia narzędzi.

Na ułatwienie wstawania i siadania wpływa możliwość ustawienia kąta pochylenia.
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