Vandtæt Badebeskytter Til
Gips, Bandager og
Forbindinger

Indikationer
Seal Protect kan bruges på gips, bandage, forbinding, sår, udslæt, proteser eller lignende,
der ikke må blive vådt eller snavset

Produktinfo
Det kan være en stor udfordring at komme i bad, i svømmehallen eller på stranden med gips,
bandage, forbinding, sår, udslæt, protese eller lignende, der ikke må blive vådt eller beskidt.
SealProtect® er løsningen.
SealProtect® er en sår- og badebeskytter, der sikkert og effektivt beskytter den kropsdel, der ikke
må blive våd eller beskidt. Med SealProtect® kan du tage et langt varmt bad, gå i svømmehallen
eller på stranden med sikker viden om, at din gips, bandage, sår, udslæt, protese eller lignende er
beskyttet mod udefrakommende snavs eller vand.
SealProtect® er fremstillet i kraftigt vinyl med en tætsluttende silikonemembran, der sikrer, at vand
og snavs holdes ude. Produktet er latexfrit.
SealProtect® findes i flere forskellige størrelser til arme, ben, hænder og fødder – både til børn og
voksne.

Sortiment
Størrelse
Indhold
Pakning
Ref. nr.
Barn, ben small, længde 29 cm
Badebeskytter
1 stk.
TH 18212213
Barn, ben medium, længde 46 cm
Badebeskytter
1 stk.
TH 18212113
Barn, ben / voksen, kort ben, længde
Badebeskytter
1 stk.
TH 18210313
63 cm
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Voksen, ankel,
længde 33 cm
Badebeskytter
1 stk
TH 18210213

Voksen, kort ben, længde 65 cm
Voksen, helt ben, længde 111 cm
Barn, arm / voksen, hånd, længde 33
cm
Barn, arm medium, længde 53 cm
Voksen, kort arm, længde 58 cm
Voksen, hel arm, længde 66 cm

Badebeskytter
Badebeskytter

1 stk
1 stk

TH 18211313
TH 18210513

Badebeskytter

1 stk

TH 18210413

Badebeskytter
Badebeskytter
Badebeskytter

1 stk
1 stk
1 stk

TH 18212013
TH 18210013
TH 18210113

Højnæsgaard | Gøngehusvej 252 | 2950 Vedbæk | Tlf. 4589 0225 | Fax 4589 0229 | info@axel-madsen.dk

