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Poduszka ortopedyczna pod głowę Morfeusz Klasyczny 660
 

Cena: 110,00 pln

Opis słownikowy

Producent Rehafund

Opis produktu
 

Poduszka ortopedyczna z pianki sprężystej przeznaczona dla osób potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka szyjnego
kręgosłupa podczas snu.

Dodatkowo poduszka posiada regulację wysokości w postaci wyjmowanej, piankowej podstawki, którą wystarczy włożyć lub wyjąć w
zależności od tego czy poduszka jest za wysoka lub za niska. Poduszka umożliwia spanie na plecach lub na boku oraz pozwala na
indywidualne dopasowanie jej do budowy ciała.

Posiada delikatną, przepuszczającą powietrze bawełnianą poszewkę, która dobrze wchłania i doprowadza wilgoć z ciała i zapewnia
komfort podczas snu.

Zapewnia odpowiednie podparcie i prawidłową pozycję odcinka szyjnego kręgosłupa oraz głowy podczas snu. Jest to produkt
odpowiedni dla osób
- potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa podczas snu
- mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu (np. bóle kręgosłupa, drętwienie kończyn, napięcia
mięśniowe itp.)
- śpiących na wznak lub na boku
- o każdej budowie ciała 

Właściwości:
- wykonana ze sprężystej pianki
- zmniejsza ucisk na tkanki miękkie ciała
- posiada regulację wysokości - wyjmowana piankowa podkładka podwyższająca
- odpowiednia dla każdej budowy ciała i wzrostu
- umożliwia spanie na plecach i na boku

Stopień twardości: twarda
Wymiary (z dolną częścią): 48x30x14 cm
Wymiary (bez dolnej części): 48x30x11 cm
Kolor: biały

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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Skład:
Wkład piankowy: 100% pianka poliuretanowa
Podszewka: 100% poliester
Poszewka: 100% bawełna

Czyszczenie i konserwacja:
Poduszkę czyścić delikatną szmatką zamoczona w ciepłej wodzie z użyciem łagodnych środków piorących. W celu zdjęcia poszewki,
rozsunąć suwak, zgiąć piankę wewnątrz po długości i delikatnie ściągnąć poszewkę. Poszewkę prać i czyścić postępując według
informacji na metce. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Poduszkę suszyć w pozycji poziomej.
Piankę chronić przed światłem słonecznym, pod wpływem nasłonecznienia pianka może ulec przebarwieniu. Przebarwienie nie wpływa
na właściwości fizyczno-mechaniczne poduszki.
Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub rehabilitantem w celu określenia czy nie ma przeciwwskazań do użytkowania
wyrobu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować wilgotnej poduszki bezpośrednio w kontakcie ze skórą.
Nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry.
Nie stosować w przypadku mechanicznych uszkodzeń takich jak np. pęknięcie, rozerwanie.
Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.
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