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3M (Viscoplast) Zestaw plastrów (supermiękki, wododporny)
- uniwersalny
 

Cena: 10,60 pln

Opis słownikowy

Producent 3M

Opis produktu
 

Zestaw plastrów z opatrunkiem na dwóch różnych podłożach w różnych rozmiarach.

Właściwości:

- idealny zestaw plastrów powszechnego, uniwersalnego użytku
- zawiera duży wybór plastrów dostosowanych do różnej wielkości ran i skaleczeń
- plastry zabezpieczają przed zanieczyszczeniem i brudem

Zastosowanie:

do opatrywania drobnych ran i skaleczeń.

Zawiera: 24 szt. plastrów z opatrunkiem w 2 rodzajach:

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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Wodoodporny - hipoalergiczny plaster z opatrunkiem na folii polietylenowej z mikroperforacją:
4 szt. 72 x 25 mm
8 szt. 72 x 19 mm
6 szt. 57 x 16 mm
4 szt. 38 x 10 mm

Supermiękki - plaster z opatrunkiem na włókninie:
2 szt. 10 x 6 cm
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