
. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

. 
Vyměkčený zvyšovací nástavec na toaletní prkénko 506 
Použití: Nástavec se připevňuje na prkénko pomocí čtyřech suchých zipů a používá se především 
jako prevenci a léčbě dekubitů během toalety.  
Rozměry: 400 x 375 x 50 mm, Hmotnost: 343 g 
Údržba potahu: čistěte omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, 
které neobsahují rozpouštědla. 
 
 
 
 
 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 

            Elbur Vertriebs GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany                                                                                                                                    6/2018 Rev. 3 


