
NÁPLAST DĚLENÁ DĚTSKÁ
odolná proti znečištění•nedráždí pokožku•prodyšná
tělové barvy • přilne po celém obvodu • nesmáčivá

.
Náplast je určena našim nejmenším zákazníkům. Obrázkové náplasti od ASO jsou vyrobeny stejně jako všechny
ostatní typy s velkou pečlivostí. Zvýšený důraz je kladen na dobrou prodyšnost, kvalitní přilnutí ke kůži a
sníženou dráždivost. Současně je náplast opatřena polštářkem, který k poranění kůže přilne, ale nepřilepí se.
Náplast je nesmáčivá, vhodná zejména pro krátkodobé každodenní použití při běžných poraněních kůže.

Návod: Poranění umyjte v pitné vodě, podle potřeby vydesinfikujte.
Osušte kůži po obvodu poranění a přelepte náplastí.
Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C.

Distribuce pro ČR: PERCOM® spol. s r.o., Radyňská 27 – 29, 326 00 Plzeň, CZ14702631, INFO: 377 456 276,
e-mail: percom@centrum.cz,   www.percom.cz.   Výrobce: ASO Europe B.V., 6546 AS Nijmegen, Nizozemsko

Balení :
1. Garfield outdoor PLS 9 – 54 PLS v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40cm= 1944 PLS krabiček
2. Garfield outdoor PLS 9 – 45 PLS s EU závěsem v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40cm= 1620 PLS krabiček
3. Garfield KRB 16           – 60 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 480 krabiček
4. Snoopy outdoor PLS 9  – 54 PLS v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40cm= 1944 PLS krabiček
5. Snoopy outdoor PLS 9  – 45 PLS s EU závěsem v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40cm= 1620 PLS krabiček
6. Snoopy KRB 20            – 60 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 480 krabiček

Komponenta:
8595041644914 N. Garfield  19 x 76

Komponenta:
8595041644105 N. Snoopy 19 x 72

8595041644921 N. Garfield KRB 16
OBSAH: 16 ks náplasti 19 x 76 mm

Na základě smluvní objednávky
lze dodávat komponenty balené
po 50ti nebo 100 kusech v PE
sáčku

8595041694858 N. Snoopy KRB 20
OBSAH: 20 ks náplasti 19 x 72 mm

8595041694766 N. Garfield outdoor PLS 9
OBSAH: 9 ks náplasti 19 x 76 mm

8595041694773 N. Snoopy outdoor PLS 9
OBSAH: 9 ks náplasti 19 x 72 mm

Každé balení v papírové krabi čce obsahuje
náplasti v plastovém sá čku. To umožní
jejich uchování v neporušeném stavu;
každý má jist ě zkušenost s rozpadlou
krabi čkou a rozsypanými náplastmi.


