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Pas do krępowania, unieruchamiania każdej kończyny
osobno 1szt.
 

Cena: 159,00 pln

Opis słownikowy

Producent Korfantów

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Pasy stosuje się do krępowania osób nadpobudliwych do ramy łóżka lub stołu w Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania Leczniczego.
Dzięki tym pasom można krępować każdą kończynę z osobna.

Właściwości

Pasy wykonane są z wysokiej jakości skóry, co gwarantuje ich dużą wytrzymałość. Elementy bezpośrednio stykające się z ciałem
pacjenta pokryte są miękką wyściółką. Pasy mocuje się zapinając ich końce do ramy łóżka.

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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Opakowanie: 1szt. (produkt można kupić również jako zestaw 4szt. pasów)

Specyfikacja:

Długość – 75cm

Szerokość – 3cm
Długość podszycia filcem – 55cm
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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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