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Wanna pneumatyczna Rosshe
 

Cena: 475,00 pln

Opis słownikowy

Producent Rossche

Opis produktu
 

Wanna pneumatyczna Rosshe jest przeznaczona dla osób z deficytem ruchowym oraz hospitalizowanych. Wanna firmy Rosshe w
swojej prostocie daje naprawdę wiele możliwości, które pozwalają w łatwy i prosty sposób dbać o higienę oraz prowadzić profilaktykę
odleżynową swoich bliskich z deficytem ruchowym ( po wylewie ,udarze ,niepełnosprawność ruchowa ). Firma Rosshe opracowała
swoją wannę, tak by bez żadnego problemu umyć chorego w jego łóżku bez kłopotliwego, a w niektórych sytuacjach niemożliwego dla
opiekuna i samego chorego przejścia do łazienki.

 

 

Budowa i Materiał

Wanna firmy Rosshe jest bardzo lekka i estetycznie wykonana w białym kolorze. Obrzeża wanny są pompowane, a sama wanna
przyjazna w dotyku dla chorego. Wanna wykonana jest z materiału bardzo wytrzymałego co pozwala na korzystanie z wanny nawet
pacjentom o dużej wadze. Wanny Rosshe posiadają europejski atest CE oraz spełnią normy SVHC . Pompowanie wanny może odbywać
się przy pomocy ręcznej lub nożnej pompki oraz butli ze sprężonym powietrzem, mobilnego kompresora, itp.

 

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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Wymiary wanny standardowej

Wymiary zewnętrzne wanny: 80cm x 180 cm

Wysokość – 15 cm

Waga ok.1,5 kg
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