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Pasek / kieszeń mocująco-ochronna do worków na mocz
CAREBAG TYTEX rozm. L
 

Cena: 34,40 pln

Opis słownikowy

Producent TYTEX

Opis produktu
 

 

Pasek mocująco-ochronny do worków na mocz LEGGY FIX umożliwiający mocowanie worka na mocz na nodze

 

Właściwości:

- umożliwia bezpieczne mocowanie worka moczowego na nodze
- naprężenia są rozdzielane równomiernie wokół nogi
- wewnętrzna kieszeń, a także dolny otwór do przeprowadzenia drenu odpływowego
- elastyczna tkanina, która jest wygodna do noszenia i niedrażniąca dla skóry
- zmywalny
- nie zawiera lateksu

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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Instrukcja obsługi:
1. Nałożyć wewnętrzną część dwuwarstwowego paska mocująco ochronnego „CareBag” na nogę – kolorowy koniec wewnętrznej części
paska powinien znajdować się na górze.
2. Umieścić worek do zbiórki moczu w kieszeni paska mocująco-ochronnego „CareBag”. Przeciągnąć zawór worka do zbiórki moczu
przez otwór znajdujący się na kolorowej linii dolnej części paska mocująco ochronnego „CareBag”.
3. Pasek mocująco-ochronny „CareBag” jest zamocowany.

 

Rozmiar (obwód uda):

S - 30-45 cm (żółty)
M - 45-65 cm (niebieski)
L - 55-80 cm (brązowy)

 

Skład: 80% Polyester, 20% Elastane
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