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Practical jednorazowy podkład
medyczny 2W 60cm x 50cm x 50m
w rolce ZIELONY / NIEBIESKI
Cena brutto

21,99 zł

Cena netto

20,36 zł

Cena poprzednia

24,99 zł

Dostępność

Na wyczerpaniu

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

WEPRPL60x50

Kod producenta

P60N-50- K

Producent

Weber&Weber

Opis produktu
Weber&Weber Practical+ 60K
Jednorazowy podkład medyczny
2W, 60cm x 50cm x 50m
Kolory: zielony, niebieski
Standardowy, nieprzepuszczalny podkład medyczny o szerokości 60 cm składający się z dwóch warstw: warstwy
bibuły i warstwy folii.
Jednorazowe prześcieradło medyczne zapewnia wysoki poziom higieniczny realizowanych zabiegów.
Dwuwarstwowe, podfoliowane podkłady medyczne Practical są szczególnie chętnie wybierany przez gabinety
lekarskie, zabiegowe, gabinety masażu, salony kosmetyczne oraz spa - wszędzie tam, gdzie liczy się
nieprzepuszczalność stosowanych podkładów.
Parametry techniczne podkładów medycznych Practical umożliwiają stosowanie ich również w ramach opieki zdrowotnej na
osobami dorosłymi i dziećmi.

Dane techniczne Practical 60K:

Nazwa: Practical+
Materiał: 100% celulozy
Ilość warstw: warstwa bibuły + folia
Kolor: zielony, niebieski
Długość: 50 metrów
Szerokość: 60 centymetrów
Perforacja: co 50 centymetrów

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Ilość rolek: 1 rolka , 12 rolek , 24 rolki , 48 rolek , 96 rolek
Kolor: Weber zielony , Weber niebieski

Podkłady nieprzepuszczalne
Podkłady medyczne z warstwą folii
Podkłady medyczne nieprzepuszczalne są zaopatrzone w warstwę folii, zapobiegającą przemoczeniu podkładu, a za
razem zabrudzeniu podłoża. Wykazują wysoką odporność na rozciąganie czy przerwanie również po namoczeniu. Idealnie
sprawdzą się przy realizacji zabiegów czy badań z użyciem preparatów czy lubrykantów, jak również zabiegów terapii
manualnej czy zabiegów kosmetycznych.
Dwu i trzywarstwowe, podfoliowane podkłady medyczne to podstawowe wyposażenie gabinetów podczas realizacji
zabiegów, gdy liczy się nieprzepuszczalność stosowanych podkładów. Podkłady podfoliowane izolują wilgoć, uniemożliwiając
zabrudzenie podłoża środkami medycznymi, preparatami, kosmetykami czy wydzielinami. Parametry techniczne
podfoliowanych podkładów medycznych umożliwiają stosowanie ich również w ramach opieki zdrowotnej na osobami
dorosłymi i dziećmi.
Nieprzepuszczalne podkłady medyczne 2W serii Medprox Line oraz Practical+ to budżetowa propozycja dla
podmiotów realizujących zabiegi przy użyciu kosmetyków, preparatów lub wykonujących czynności w ramach których istnieje
ryzyko zabrudzenia podłoża. Warstwa celulozy zabezpieczona folią stanowi odpowiednią barierę dla wszelkich cieczy czy
wydzielin.
Nieprzepuszczalne podkłady medyczne 3W serii Medprox Comfort oraz MedixPro PF to propozycja dla podmiotów
oczekujących należytego zabezpieczenia podłoża oraz wysokiego komfortu pacjenta. Dwie warstwy celulozy wzmocnione
warstwą folii gwarantują nieprzepuszczalność nawet przy zwiększonej ilości preparatów czy wydzielin.
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