
. 
Antidekubitní podložka pod patu 5628 
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16. 
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla 
jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy. 
Materiál: přírodní vlna. 
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými 
prostředky nevhodnými pro vlnu. 
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