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Poduszka przeciwodleżynowa z granulatu styropianowego z
otworem 35x35 cm
 

Cena: 39,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Profilaktyczna poduszka przeciwodleżynowa z otworem odciążającym uszyta z surówki bawełnianej i wypełniona granulatem
styropianowym. Wyrób ten dzięki swoim właściwościom jest odpowiedni do stosowania w zapobieganiu odleżynom okolic: głowy,
kończyn górnych i kończyn dolnych, kości ogonowej i pośladków u pacjentów długotrwale leżących, zagrożonych wystąpieniem odleżyn
lub odparzeń.

Wypełnienie z granulatu styropianowego, który ma postać małych kuleczek przemieszcza się podczas użytkowania, ruchomość
ta zapewnia delikatny mikromasaż skóry i pobudza krążenie krwi, co poprawia jej elastyczność i regenerację.

Granulat umieszczony jest wewnątrz uszytego z naturalnej, surowej tkaniny bawełnianej niezdejmowanego pokrowca. Tkanina ta nie
zawiera chemicznych barwników i substancji alergizujących, nie powoduje podrażnień oraz zapewnia komfort i higienę w kontakcie ze
skórą. Surówka bawełniana jest ponadto przyjazna dla środowiska.

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:
- wspomaga łagodzenie dolegliwości bólowych
- zalecana w profilaktyce odleżyn w okolicach kości ogonowej, pośladków, kończyn górnych i dolnych, głowy
-  łatwa w utrzymaniu czystości i higieny
- granulat nie przyjmuje płynów, dzięki czemu poduszka może być stosowana u osób z problemem nietrzymania moczu
- ruchomość kuleczek granulatu sprzyja mikromasażowi skóry, który poprawia ukrwienie tkanek
- posiada otwór odciążający zapewnia stały dostęp powietrza do zagrożonej lub pokrytej odleżynami skóry

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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- dla osób poniżej 70 kg
- nie zaleca się siadać na poduszce

Skład: surowa tkanina bawełniana, granulat styropianowy

Rozmiar: 35 x 35 cm

Średnica otworu: 14 cm
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