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Opaska silikonowa na nadgarstek - Autyzm
 

Cena: 14,99 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Silikonowa opaska na nadgarstek z napisem AUTYZM (i Autism) i wytłoczona grafika puzzli.

Opaska dedykowana dla osób cierpiących na autyzm.

Noszenie opaski przez chorą osobę może ułatwić rozpoznanie przyczyny nietypowego zachowania chorego i pomóc w powiadomieniu
odpowiednich osób kontaktowych i udzieleniu pomocy.

Na wewnętrznej stronie opaski znajduje się pole do opisu, gdzie można umieścić dane takie jak imię i nazwisko osoby kontaktowej, czy
adres (dane zaleca się wpisać wodoodpornym markerem).

 

Materiał: silikon

Kolor: niebieski

Obwód wewnątrz: ok. 19,5 cm

Szerokość: 12 mm

Rozmiar: 12 x 202 x 2 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: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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