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Poduszka półjasiek z siemienia lnianego
 

Cena: 32,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Polecana dla pacjentów wymagających długiego leżenia, poruszania się na wózku inwalidzkim, w okresie rehabilitacji, jak również dla
osób wykonujących długotrwałą pracę siedzącą.

Poduszka wykonana jest wyłącznie z naturalnych, czystych ekologicznie składników. Nie barwiona bawełniana tkanina oraz naturalne,
odpowiednio dobrane siemię lniane zapewnia bezpieczną opiekę nad pacjentem. Zawarte w siemieniu lnianym olejki korzystnie
wpływają na leczenie zmian skórnych, działają odmiękczająco, odżywczo, a nawet nieznacznie przeciwzapalnie. Ponadto nasiona mają
właściwości obniżania temperatury ciała, przez co zapobiegają poceniu się. Kształt i śliska powierzchnia nasion umożliwiają wentylację
oraz łatwe przemieszczanie się w poduszce, powodując delikatny masaż, a ciężar użytkownika pozwala na anatomiczne dopasowanie
się siemienia do ciała.

W profilaktyce odleżyn należy co 2-3 godziny zmieniać pozycję ciała lub ułożenie wyrobu.

Wyroby z siemienia należy często wietrzyć szczególnie po zawilgoceniu, unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

 

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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Skład: siemię lniane, surowa cienka tkanina bawełniana - czysta niebielona bawełna 100% (tkanina surowa 01) lub kolorowa elano-
bawełna (kolor 1-27)

Data ważności: 2 lata

Rozmiar: 34x17cm

ELANO-BAWEŁNA

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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Parametry

Kolor 01. tkanina surowa cienka (0,00 pln), 1. biały (0,00 pln), 2. różowy (0,00 pln), 3. bordowy (0,00
pln), 4. beżowy (0,00 pln), 5. atramentowy CHWILOWY BRAK (0,00 pln), 6. brązowy (0,00 pln),
7. popielaty (0,00 pln), 8. granatowy (0,00 pln), 9. ocean (0,00 pln), 10. pomarańczowy (0,00
pln), 11. szafirowy (0,00 pln), 12. słomkowy (0,00 pln), 13. ciemno zielony (0,00 pln), 14.
łososiowy (0,00 pln), 15. turkusowy (0,00 pln), 16. liliowy (0,00 pln), 17. malinowy (0,00 pln),
18. żółty (0,00 pln), 19. czarny (0,00 pln), 20. czerwony (0,00 pln), 21. limonkowy (0,00 pln),
22. jasno niebieski (0,00 pln), 23. śliwkowy (0,00 pln), 24. seledynowy (0,00 pln), 25. ciemno
popielaty (0,00 pln), 26. oberżyna (0,00 pln), 27. pink (0,00 pln)

Galeria
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