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Śliniaki higieniczne dla dorosłych, z kieszonką Seni Care 10
sztuk
 

Cena: 5,16 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 szt.

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Śliniaki higieniczne dla dorosłych Seni Care zabezpieczają otoczenie i odzież pacjenta, jednocześnie zapewniając wygodę opieki.
Polecane opiekunom osób niesamodzielnych podczas karmienia lub toalety chorego.
Parametry produktu:
  materiał - podfoliowana bibuła celulozowa
  rozmiar - 60 cm x 40 cm

 Właściwości śliniaków higienicznych dla dorosłych Seni Care

Gwarancja czystości i higieny - duży rozmiar śliniaków zapewnia dobrą ochronę. Specjalna, wywijana kieszeń dolna oraz kołnierzyk
dodatkowo zabezpieczają ubranie przed ubrudzeniem.
Podwyższony komfort użytkowania – nacięcie do zawiązywania na szyi sprawia, że śliniak nie zsuwa się podczas karmienia. Pozwala to
na zachowanie dużej wygody i komfortu zarówno dla opiekuna jak i pacjenta.

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
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Care, które są niezwykle pomocne przy oczyszczaniu, pielęgnacji i ochronie skóry.

Jednym z nich są śliniaki higieniczne dla dorosłych, umożliwiające ochronę przed zabrudzeniami i wilgocią w trakcie karmienia czy
higieny jamy ustnej. Jednorazowy wyrób pozwala opiekunowi uniknąć częstego prania, podopiecznemu zaś gwarantuje czystość i
wysoki komfort. Powierzchnia wykonana z podfoliowanej bibuły celulozowej umożliwia zabezpieczenie dużego obszaru. Znacznie
ułatwiają pracę opiekunowi, który może szybko zadbać o czystość i komfort podopiecznego.

 Producent:

TZMO SA
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