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Seni Care, myjki niepodfoliowane, 22,5 cm x 16 cm, 50 sztuk
 

Cena: 13,88 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Myjki niepodfoliowane Seni Care zabezpieczają skórę dłoni zapewniając komfort i wygodę opieki. Polecane opiekunom osób
niesamodzielnych podczas oczyszczania skóry chorego preparatami myjącymi z użyciem wody.

Parametry produktu:

materiał - włóknina
  rozmiar - 22,5 cm x 16 cm

 Właściwości myjek higienicznych niepodfoliowanych Seni Care

Gwarancja czystości i higieny - struktura myjek zapewnia opiekunowi ochronę przed kontaktem z nieczystościami.
Podwyższony komfort użytkowania – wyjątkowo miękki i delikatny materiał oraz jednorazowość myjek pozwala na zachowanie dużej
wygody i komfortu zarówno opiekunowi jak i pacjentowi.

Niezbędnik opieki

Zachowanie higieny podopiecznego to niezwykle istotne zadanie spoczywające na opiekunie. Ma ona bowiem wpływ nie tylko na
zdrowie fizyczne, ale także psychiczne osoby chorej – nieodpowiednia higiena powoduje bardzo złe samopoczucie, frustrację, a czasem
także agresję. Artykuły higieniczne mają jednak na celu zapewnienie komfortu także samemu opiekunowi, zwłaszcza w sytuacjach, w
których zajmuje się on podopiecznym instytucjonalnym. Dlatego warto, by w „Niezbędniku opieki” znalazły się wszystkie preparaty Seni
Care, które są niezwykle pomocne przy oczyszczaniu, pielęgnacji i ochronie skóry.
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Jednym z nich są niepodfoliowane myjki higieniczne, przeznaczone do oczyszczania skóry za pomocą preparatów niewymagających
użycia wody. Dzięki niepodfoliowanej miękkiej strukturze, myjki zapewniają komfort zarówno podopiecznemu – nie wywołując uczucia
dyskomfortu i delikatnie masując skórę – jak i opiekunowi, który chroni dłonie przed zabrudzeniem. Produkt jednorazowego użytku
gwarantuje najwyższą higienę i bezpieczeństwo. Myjki znacznie ułatwiają pracę opiekunowi, który może szybko zadbać o czystość i
komfort podopiecznego.

 Producent:

TZMO SA
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