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NASADKA PODWYŻSZAJĄCA na sedes MIĘKKA 10cm
ANTAR AT51203
 

Cena: 299,00 pln

Opis słownikowy

Producent Antar

Opis produktu
 

Nasadki toaletowe ANTAR  przeznaczone są dla osób z artretyzmem, chudych lub niedożywionych np. w chorobie onkologicznej z
wystającymi kośćmi, osób po operacji biodra, oraz innych, które mają problemy z przemieszczaniem się, wstawaniem i siadaniem.
Nasadka posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający łatwe jej ustabilizowanie na toalecie.  Ergonomicznie zaprojektowana
powierzchnia nasadki powoduje równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użytkownika. Lekkie nachylenie siedziska pod
kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych. Nasadka toaletowa posiada dwa
wycięcia w części przedniej i tylnej, które ułatwiają wykonywanie czynności higienicznych w pozycji siedzącej.

Charakterystyka produktu:

dwie klapki mocujące dostosowują się do muszli klozetowej
instalowanie nasadki jest proste, wystarczy dokręcić dwa zaczepy

Nasadki są wygodne i ergonomiczne:

wyprofilowana górna płaszczyzna nasadki dostosowana jest do kształtu ciała
duża powierzchnia podporowa przednia i tylna

WYMIARY (szerokość x długość):  40x36 cm

Maksymalna  waga użytkownika: 180 kg

Waga produktu: 2,2 kg

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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