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Uniwersalna poręcz do łóżka Frida (SD0409)
 

Cena: 232,00 pln

Opis słownikowy

Producent Żyj łatwiej

Opis produktu
 

 

Poręcz do łóżka Frida została stworzona, by pacjent mógł samodzielnie podciągnąć się do pozycji siedzącej bez niczyjej pomocy i
umożliwić mu wejście do łóżka jak i zejście z niego.

 

Produkt ma być tak umocowany pod materacem, by pacjent mógł bez problemu dosięgnąć uchwytu z leżącej pozycji.

 

Poręcz "Frida" jest łatwa w montażu i prosta w demontażu (można ją zmontować w mniej niż 5 minut). Produkt przeznaczony dla łóżek z
solidnym stelażem. Można go również stosować do łóżek z regulowanym oparciem.

 

Dane techniczne:

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Szerokość: 51 cm

Wysokość uchwytu regulowana: 42-53 cm

Długość: 88 cm

Kolor:  czarny/srebrny

Waga: 2,6 kg

Waga użytkownika: 100 kg

 

 

Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia wymogi ochrony
zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
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