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3M Viscoplast Polovis - przylepiec jedwabny 5mx25mm
 

Cena: 9,05 pln

Opis słownikowy

Producent 3M

Opis produktu
 

Polovis - uniwersalny przylepiec tkaninowy.

 

Właściwości:

- przylepiec z tkaniny jedwabnej

- charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, wysoką przylepnością

- przylepiec o wysokiej przylepności początkowej, nawet do wilgotnej skóry - przylepiec natychmiast przykleja się do skóry

- nie pozostawia zabrudzeń na skórze

- odporny na wodę

- łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek

- nawinięty na szpulkę z tworzywa sztucznego i zabezpieczony pierścieniem, który chroni przylepiec przed zabrudzeniem

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- przepuszcza powietrze

- nie zawiera lateksu

 

Zastosowanie:

Do mocowania opatrunków, drenów, rurek, przewodów oraz urządzeń wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej, do
znakowania i opisywania urządzeń medycznych, probówek itp

 

Rozmiar: 5mx25mm
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