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IT'S4KIDS gotowy jednorazowy
podkład medyczny dla dzieci 3w
33cm x 48cm 80 szt.
Cena brutto

24,99 zł

Cena netto

23,14 zł

Cena poprzednia

28,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

WEIKP33

Kod producenta

I4K33K-48-K

Producent

Weber&Weber

Opis produktu

Jednorazowy, gotowy podkład medyczny dla dzieci IT'S4KIDS

3 warstwy, 33cm x 48cm, 80 szt.!

Kolor: morelowy, żółty, limonkowy, niebieski

Niezbędny w domu i podróży!

Prezentujemy znakomitej jakości jednorazowy, gotowy podkład medyczny w ergonomicznym pudełku,
renomowanego producenta, dedykowany dla najmłodszych pacjentów.

IT'S4KIDS dedykowany dla dzieci:

IT'S4KIDS to standardowy podkład medyczny o wymiarach 33cm x 48cm składający się z trzech warstw: dwóch
warstw bibuły i warstwy folii.
Forma gotowych serwet / prześcieradeł umożliwia szerokie ich zastosowanie we wszystkich czynnościach
zabiegowych oraz pielęgnacyjnych naszych najmłodszych.
Wielokolorowy nadruk skupia uwagę dziecka, umilając mu czas badania czy czynności pielęgnacyjnych, a konstrukcja
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podkładu zabezpiecza podłoże przed zabrudzeniem środkami leczniczymi, pielęgnacyjnymi czy drobnymi
niespodziankami, pochodzącymi bezpośrednio od małego pacjenta.

Dzięki IT'S4KIDS, każdy zabieg czy czynność pielęgnacyjna będzie realizowana z zachowaniem wysokich standardów
higienicznych i estetycznych.

3-warstwowa struktura:

Trzywarstwowe, podfoliowane podkłady medyczne IT'S4KIDS są szczególnie chętnie wybierany przez gabinety
lekarskie, zabiegowe, w tym przez pediatrów oraz stomatologów - wszędzie tam, gdzie liczy się nieprzepuszczalność
stosowanych podkładów oraz komfort małych pacjentów. Gotowe serwety IT'S4KIDS to również produkt doceniony
przez wiele mam, ułatwiający im codzienna pielęgnację nad maluszkami.

IT'S4KIDS niezbędny dla mam:

IT'S4KIDS to również wspaniała propozycja dla mam, zapewniających swoim maluszkom higieniczne i estetyczne
warunki pielęgnacyjne, ceniąc za razem komfort wykorzystywania jednorazowych podkładów. W tym zakresie
podkłady IT'S4KIDS świetnie sprawdzą się jako wyposażenie każdego przewijaka czy podręcznej torby z
pieluszkami. Forma gotowych serwet umożliwia spakowanie dowolnej ich ilości, by zawsze być przygotowanym na
wszelkie ewentualności czy niespodzianki, niezależnie od miejsca.

Parametry techniczne podkładów IT'S4KIDS umożliwiają ich stosowanie wobec maluszków już od pierwszego
dnia życia.

Podkłady medyczne IT'S4KIDS to najlepszy wybór dla każdego, małego
pacjenta!

Dane techniczne:

Nazwa: IT'S4KIDS
Materiał: 100% celulozy
Ilość warstw: 3 warstwy: 2x bibuła + folia
Kolor: morelowy, żółty, limonkowy, niebieski
Długość: 48 cm
Szerokość: 33 centymetrów
Opakowanie: 80 sztuk

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Ilość w pakiecie: 1 szt. , 6 szt. , 12 szt. , 24 szt. , 48 szt.
Kolor: I4K morelowy , I4K niebieski , I4K limonkowy , I4K żółty
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Pakiety – jak kupić taniej?
Pakiety produktów nie są ani nowym, ani naszym pomysłem, jednakże były obecne w
om.sklep.pl od zawsze. Pakiety umożliwiają zakup towaru w większej ilości, przy
korzystniejszej cenie jednostkowej, przez co zdecydowanie są warte uwagi. Pozornie
pakiety zniknęły, ale na szczęście to tylko złudzenie. Dowiedz się, jak kupować w niższych
cenach, korzystając z pakietów produktów.

Przejdź do artykułu
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