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Prześcieradło - pokrowiec podgumowany/frote z gumką na
materac
 

Cena: 131,20 pln

Opis słownikowy

Producent REHAN

Opis produktu
 

Prześcieradło - pokrowiec podgumowany/frote z gumką na materac

Zastosowanie: Wykorzystywany u osób unieruchomionych przez chorobę na dłuższy czas w łóżku, nietrzymających moczu i stolca.
Jest niezbędny do zabezpieczenia materaca przed zamoczeniem i zabrudzeniem. 

Właściwości:

- nieprzemakalne, wielokrotnego użycia, odporne na dezynfecje, można prać w temperaturze do 95 st. C

- posiada warstwę frote, która powoduje, że nie potrzeba stosować na ten podkład prześcieradła

Skład: bawełna, poliester

Rozmiar: 200x90cm

 

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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Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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