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Poduszka przeciwodleżynowa do siedzenia BioFlote 2 PLUS
 

Cena: 479,00 pln

Opis słownikowy

Producent Rehafund

Opis produktu
 

Do stosowania przy wysokim ryzyku powstania odleżyn u osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Poduszka przeznaczona dla osób:

- z ryzykiem powstania odleżyn
- przebywających długo w pozycji siedzącej np. przy komputerze, na wózku inwalidzkim, w samochodzie czy w pracy
- potrzebujących stabilizacji pozycji siedzącej i dopasowania się poduszki do kształtu miednicy
- wymagających odciążenia nacisku pionowego na kręgosłup

Poduszka przeciwodleżynowa BioFloteTM 2 PLUS dzięki unikalnie ukształtowanym, pojedynczym, połączonym komorom pozwalającym
powoli przesuwać się powietrzu z komory do komory,

Właściwości:

- zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- równomiernie rozprowadza nacisk masy ciała
- znacznie redukuje nacisk podłoża na ciało użytkownika (redukcja nacisku średnio do 60%)
- idealnie adaptuje się do kształtu ciała użytkownika
- zapewnia optymalną stabilność i podparcie
- pomaga utrzymać swobodny przepływ krwi
- poprawia komfort siedzenia

Dane techniczne
Maks. bezpieczne obciążenie: 210 kg
Materiał pokrowca: 2-kierunkowy Jersey
Materiał poduszki: Neopren

 

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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Parametry

Rozmiar 40x40x6cm (0,00 pln), 45x40x6cm (0,00 pln)
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