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Poduszka przeciwodleżynowa z granulatu styropianowego
jasiek 35x35 cm
 

Cena: 39,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Pełna profilaktyczna poduszka przeciwodleżynowa z wypełnieniem z granulatu styropianowego umieszczonego w powłoczce z surowej
tkaniny bawełnianej bez dodatku substancji alergizujących i barwiących. Tkanina ta nie powoduje podrażnień, zapewnia komfort i
higienę w kontakcie ze skórą oraz jest przyjazna dla środowiska.

Kształt poduszki umożliwia przyjęcie optymalnej dla łagodzenia dolegliwości bólowych i rozluźnienia mięśni pozycji. Wypełnienie z
granulatu styropianowego i ruchomość kuleczek zapewniają równomierne dopasowanie do ciała i delikatny mikromasaż skóry
wpływający na poprawę ukrwienia tkanek, regenerację i zwiększenie elastyczności skóry.

Poduszka jest odpowiednia zarówno dla pacjentów leżących zagrożonych powstaniem odleżyn lub odparzeń, jak i dla osób zdrowych w
celu zwiększenia komfortu wypoczynku.

Właściwości wentylujące poduszki, duża przepuszczalność powietrza i nie przyjmowanie płynów przez granulat, sprawiają że produkt
sprawdzi się również w przypadku osób z inkontynencją moczową.

Wyroby z wypełnieniem z granulatu styropianowego należy często i regularnie wietrzyć.
Stopień deformacji wypełnienia zależy od wagi pacjenta i jest naturalnym procesem towarzyszącym użytkowaniu.

Charakterystyka:
- zalecana do stosowania w profilaktyce odleżyn w okolicach głowy, kończyn górnych i dolnych
- ruchomość kuleczek granulatu sprzyja mikromasażowi skóry, który poprawia ukrwienie tkanek i ich regenerację
- łagodzi dolegliwości bólowe
- pomocna w okresie rehabilitacji
- granulat nie przyjmuje płynów, poduszka może być stosowana u osób z problemem nietrzymania moczu

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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- łatwa w utrzymaniu czystości i higieny

Skład: surowa tkanina bawełniana, granulat styropianowy

Rozmiar: 35x35 cm
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