
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Pas asekuracyjny do wózków inwalidzkich
 

Cena: 69,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

 

PAS ASEKURACYJNY

 

Właściwości

- Pomocny w opiece nad osobami ruchliwymi, nie utrzymującymi równowagi, bezwładnymi.

- Służy do zabezpieczania i asekuracji osób na wózku inwalidzkim, krześle, fotelu, łóżku itp.

- Ułatwia prowadzenie wózka inwalidzkiego z niestabilnym użytkownikiem.

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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- Łatwy i wygodny w użyciu. Nie wrzyna się w brzuch.

 

Sposób użycia: siedzącą (leżącą) osobę opleść pasem wraz z oparciem (podgłówkiem), zapiąć klamrę i dopasować długość taśmy do
obwodu użytkownika, pozostawiając lekki luz.

 

Skład: elanobawełna, taśma pleciona, klamra plastikowa, wypełnienie

Prać ręcznie w temp. do 40 C.

 

Wymiary:

- długość bez taśm: 70cm; szerokość 20cm

- długość z taśmami 175cm

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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Termin ważności: nie określa się

Niniejszy produkt nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.

Kolor pasa wysyłamy losowo spośród dostępnych w magazynie. W sprawie informacji o dostępnych kolorach prosimy o kontakt z
naszym Biurem Obsługi Klienta.
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