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Podkład chłonny jednorazowy BETAtex 60x90cm - 25szt
 

Cena: 41,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 25 szt.

Producent Zarys

Opis produktu
 

Podkłady chłonne chroniące i zabezpieczający łóżko lub materac przed zanieczyszczeniami lub zabrudzeniami wynikającymi z problemu
nietrzymania moczu pacjentów lub osób chorych, starszych i kobiet w okresie połogu.

Może być stosowany także na mniejsze powierzchnie niż łóżko takie jak krzesła czy wózki inwalidzkie, a także zabezpieczanie siedzeń
samochodowych w trakcie podroży.

Podkład jest odpowiedni do stosowania zarówno jako ochrona łózka, jak i zabezpieczenie w trakcie codziennych czynności
higienicznych u osób chorych, takich jak np. zmiana opatrunku czy w przypadku dzieci przy zamianie pieluszki, a nawet jako mata
higieniczna dla psa.

 

Pięć warstw podkładu:

- nieprzemakalny laminat

- wata celulozowa

- pulpa celulozowa

- wata celulozowa

- miękka i miła w dotyku włóknina PP

 

Podkłady BETAtex to wyroby jednorazowego użytku w których skład wchodzi zapewniająca maksymalną ochronę włóknina. Nie
powodują alergii, są przyjemne w dotyku i zapewniają komfort użytkowania.

 

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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Wymiary: 60 x 90 cm

Opakowanie: 25 szt
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