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Osłona z tkaniny trudnopalnej na głowę i włosy przy
świecowaniu uszu
 

Cena: 17,90 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Zastosowanie świecowanie uszu

Opis produktu
 

Osłona zabezpieczająca głowę i włosy podczas przeprowadzania świecowania uszu, podczas którego pozostałości po spalonej części
świecy mogą spaść na głowę lub włosy, osłona ma na celu zapobiegnięcie tego rodzaju sytuacjom. Powierzchnia produktu jest na tyle
duża, że obejmuje także część poniżej szyi, jednocześnie nie zakrywa twarzy całkowicie, co powala na zachowanie swobody oddechu.

Osłona chroni skórę głowy i włosy przez popiołem i spadającymi ze świeczki niedopalonymi fragmentami żarzącej się tkaniny czy już
poważną sytuacją gdy paląca się świeca przechyli się w palcach prowadzącego zabieg świecowania lub upadnie na nie zabezpieczona
odpowiednio twarz czy włosy. Świetnie chroni również głowę przed gorącem palącego się płomyka szczególnie w końcowej fazie
zabiegu, gdy płomień świecy jest raptem kilka centymetrów nad uchem. Stosowanie kuchennej ściereczki bawełnianej czy tym bardziej
ręcznika papierowego jest w tym wypadku bardzo niebezpieczne, bo może doprowadzić do zapłonu stosowanego zabezpieczenia a w
skrajnym przypadku włosów czy poparzenia skóry twarzy lub szyi. Produkt zalecany szczególnie dla początkujących osób.

W osłonie znajduje się rozcięcie mające na celu delikatne dopasowanie do kształtu ucha. Zostało ono wykonane nożyczkami
ząbkowanymi, w skutek czego na początkowym etapie użytkowania krawędzie mogą się delikatnie strzępić - jest to proces naturalny.

Produkt wykonany z trudnopalnej, antyelektrostatycznej tkaniny.

Materiał z jakiego wykonana jest osłona pozwala na jej pranie w 60°C, prasowanie w średniej temperaturze i suszenie bębnowe w
normalnej temperaturze i obrotach.

 

Wymiary: 47,5 x 51 cm

Długość rozcięcia: 9 cm

 

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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Tkanina spełnia normy:

- PN - EN ISO 11611:2015-11

- PN - EN ISO 11612:2015-11

- PN - EN ISO 1149-5::2009

- PN - P - 84525:1998

- PN - EN ISO 13688:2013-12
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