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Okulary ONF do ochrony oczu przed nadfioletem (do
stosowania przy lampie kwarcowej, sollux, solarium,
zabiegach fizjoterapeutycznych)
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Producent OPTA-SAVE

Opis produktu
 

Okulary do ochrony oczu przed nadfioletem typu ONF do stosowania przy lampie kwarcowej, zabiegach fizjoterapeutycznych, naietlaniu
lampa sollux lub na solariach.

Przeznaczenie:

Okulary przeznaczone są do ochrony oczu przed nadfioletem występującym przy naświetlaniu urządzeniami wytwarzającymi
promieniowanie ultrafioletowe. Mogą być stosowane w terapii nadfioletem lampą kwarcową do zabiegów fizykoterapeutycznych oraz
stanowią zabezpieczenie osób poddających się naświetlaniu w celach kosmetycznych i zdrowotnych np. w solariach. Okulary można
używać, przy zabiegach w okolicach twarzy, lampą Bioptron.

Materiał obudowy stykający się ze skórą użytkownika nie powoduje reakcji alergicznych.

Filtry ONF chroniące przed nadfioletem spełniają wymagania normy zharmonizowanej EN 170 : 2002.

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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Produkt polski.
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