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UROX - pojemnik z ochraniaczem na nogę
 

Cena: 75,00 pln

Opis słownikowy

Producent UROX

Opis produktu
 

Ochraniacz na nogę UROX przylega do dolnej części lewej nogi. Jest on zrobiony z rozciągliwego materiału i ściśle przylega do łydki.
Worek jest wbudowany w ochraniacz i jest umieszczony z przodu golenia, w miejscu, gdzie jest najwygodniej go nosić.

Kurek wylotowy umieszczony u dołu worka jest zagięty do góry i umocowany z boku ochraniacza, gdy nie jest używany. W ten sposób
jest on niewidoczny pod spodniami i kurek jest zabezpieczony przed przypadkowym odkręceniem.

Mocowany na lewej nodze worek ma pojemność około 600ml.

Ochraniacze na nogę są dostępne w 4 rozmiarach dopasowanych do obwodu łydki:

Zmierz obwód łydki w miejscu, gdzie jest najgrubsza

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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Obwód 29-33 cm Rozmiar S
Obwód 33-38 cm Rozmiar M
Obwód 37-42 cm Rozmiar L
Obwód 41-46 cm Rozmiar XL

Kompletny system UROX składa się z trzech części:

- Elastycznego pojemnika dopasowanego do penisa.

- Bokserek podtrzymujących pojemnik.   
- Rozciągliwego ochraniacza na nogę z wbudowanym workiem na mocz.

System należy myć specjalnie do tego przeznaczonym płynem do płukania, który przeciwdziała namnażaniu się bakterii i powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.

 

 

Parametry

Rozmiar S (0,00 pln), M (0,00 pln), L (0,00 pln), XL (0,00 pln)
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