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AR-099

Basen do mycia głowy z prysznicem. PREMIUM SET

Basen do mycia głowy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów oraz osób trwale przebywających
w pozycji leżącej lub dla osób z dysfunkcjami, dla których tradycyjna kąpiel pod prysznicem lub w wannie nie jest możliwa z uwagi
na stan zdrowia. Stanowi doskonałą pomoc opiekunom chcącym zapewnić właściwą higienę osobom trwale leżącym. Umożliwia
umycie głowy, włosów bezpośrednio w łóżku. Dzięki wyposażeniu w słuchawkę prysznicową z przyciskiem, worek na wodę, przewód
odpływowy, pielęgnacja chorego jest znacznie łatwiejsza. Specjalne wycięcie na szyję ułatwia oparcie głowy osoby chorej oraz
zapobiega zachlapaniu wodą poduszki, pościeli czy łóżka.
Specjalny kształt pompowanego basenu wraz z wycięciem na szyję zapewnia niezwykły komfort użytkowania. Wyposażenie
w zbiornik na wodę oraz w słuchawkę prysznicową (z przyciskiem) znacznie ułatwia spłukanie szamponu z włosów. Basen
posiada zawór oraz przewód odpływowy dzięki czemu istnieje możliwość łatwego wypuszczenia wody np. do wiaderka lub innego
pojemnika. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania basen jest niezwykle wytrzymały i trwały - nie rozszczelnia
się. W zestawie znajduje się pompka umożliwiająca szybkie i łatwe napompowanie basenu.

W ZESTAWIE:

pompka

prysznic

przewód

zbiornik na wodę

Rozmiar: 64x50x23cm po napompowaniu
Materiał: PVC
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KOMFORT I HIGIENA

U-kształtne, komfortowe podparcie
oraz ochrona głowy i szyi

Zawór odpływowy umożliwiający
komfortowe wypuszczenie wody

Wymiary gwarantujące komfort
i bezpieczeństwo użytkowania

Wycięcie gwarantujące idealne
przyleganie do szyichroniąc powierzchnię
przed zachlapaniem

•

Pomaga utrzymać właściwą higienę głowy

•

Poprawia komfort osoby leżącej

•

Redukuje dyskomfort związany z myciem głowy osoby leżącej

•

Ułatwia pracę opiekunów osób leżących

właściwa
elastyczność
właściwa
elastyczność
wygodna
właściwa
właściwa
elastyczność
odpowiedni
przepływ
odpowiedni
przepływwygodna
przepływ
odpowiedni
wygodna
przepływ
wygodna
wysokiej jakości
wysokiej jakości
wysokiej elastyczność
jakości
wysokiej
jakościodpowiedni
materiał materiał
materiał
materiał
gwarantująca
gwarantująca
podparcie
podparcie
szyi
i komfortowai komfortowa
gwarantująca
gwarantująca
podparcie
podparcie
szyi ciśnienia
szyi
wciśnienia
celu szyi
ochrony
w celu
ciśnienia
ochrony
iw
komfortowa
celu
ciśnienia
ochrony
i komfortowa
w celu ochrony
kręgosłupakręgosłupa
szyjnego szyjnego
kręgosłupa szyjnego
kręgosłupa szyjnego

al. Zwycięstwa 75
42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel./fax +48 (32) 261 71 36
kom. +48 783 001 111

Logo Armedical, ARmedical HomeCare Line oraz nazwa są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez firmę ARmedical

e-mail: biuro@armedical.pl
www.armedical.pl

