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Ampularium na 60 ampułek - MB-60
 

Cena: 168,50 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

Wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego materiału Plan ampularium z miejscem na 60 ampułek. Wnętrze wykonane jest z łatwo
zmywalnego Nylonu 210D.

Produkt posiada komorę główną z miejscem na 60 sztuk ampułek (51 na małe i średnie ampułki i 9 sztuk na duże). Sztywne wykonanie i
miękkie zabezpieczenie z grubej pianki zapobiega uszkodzeniom ampułek z lekami podczas transportu. Wewnętrzna przegroda
oddzielająca i zabezpieczająca ampułki wyposażona została w przezroczyste kieszenie do umieszczenia listy leków.

W tylnej części naszyto szeroki rzep umożliwiający przymocowanie ampularium w innych produktach np. torba, plecak.

Ampularium przy suwakach posiada wykonane w jaskrawym kolorze, rzucające się w oczy uchwyty pozwalające na łatwe i szybkie
otwieranie torby.

Całość torby uzupełniają elementy odblaskowe, znacząco poprawiające widoczność w nocy.

Wysokość: 15 cm
Szerokość: 21 cm
Długość: 7 cm
Waga: 0,3 kg
Pojemność: 2 litry

 

 

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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