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Podkład medyczny nieprzemakalny podfoliowany Mustaf
Medprox - niebieski - 50cm
 

Cena: 34,90 pln

Opis słownikowy

Producent Mustaf Medical

Opis produktu
 

Mustaf Medprox Comfort to higieniczny, trójwarstwowy, podfoliowany podkład ochronny w uniwersalnym niebieskim kolorze
znajdującym zastosowanie w różnego rodzaju placówkach służby zdrowia, gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach opiekuńczych oraz
salonach kosmetycznych i SPA.

Na podkład składają się dwie warstwy wchłaniającej pot lub inne niewielkie ilości płynów bibuły (100% celulozy) i jedna warstwa
nieprzemakalnej folii zabezpieczającej przed przedostaniem się płynów lub substancji biologicznych na drugą stronę.

Dzięki warstwie bibuły podkład jest przyjemny w dotyku i kontakcie ze skórą pacjenta. Jednocześnie izoluje on siedzącego lub leżącego
na meblach medycznych pacjenta od ich powierzchni oraz znajdujących się na nich bakterii, grzybów, wirusów, patogenów czy
substancji biologicznych, a nawet środków dezynfekcyjnych użytych do ich dezynfekcji.

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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Szerokość: 50 cm
Perforacja: co 50 cm
Liczba sztuk na rolce: 80
Długość całkowita: 40 m
Skład: bibuła higieniczna (100% celulozy), folia polietylenowa PE
Kolor: niebieski
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