
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Hartmann Zetuvit Plus jałowy opatrunek na sączące się rany
10x10cm - 10szt
 

Cena: 134,70 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent HARTMANN

Opis produktu
 

Zetuvit Plus to superchłonny jałowy kompres przeznaczony do opatrywania ostrych i chronicznych, silnie sączących się ran.

W sytuacji gdy opatrywane są rany zakażone lub zagrożone zakażeniem opatrunek Zetuvit Plus można stosować razem z opatrunkiem
Atrauman Ag.

Jeśli jest to rana silnie się sącząca, szczelinowa  lub tworzy się kieszonka, można zastosować dodatkowo opatrunek Sorbalgon.

 

Charakterystyka:

- czterowarstwowy opatrunek o niezwykle wysokiej chłonności

- do stosowania w przypadku silnie sączących ran

- cały opatrunek otacza dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina

- zewnętrzna włóknina posiada właściwości hydrofobowe, zapobiega przyleganiu opatrunku do rany

- warstwa wewnętrzna z włókien celulozowych ma właściwości hydrofilowe i zapewnia szybkie przemieszczanie się wysięku do warstwy
chłonnej

- warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową i chłonny superabsorbent, które zatrzymują w swojej strukturze wysięk

- warstwa chłonna jest miękka i otoczona cienką, równomiernie rozprowadzającą wysięk na całej powierzchni włókniną

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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- opatrunek posiada specjalna włókninę przepuszczającą powietrze

- nie przepuszcza płynów i wydzielin na zewnątrz, chroni przed zabrudzeniami

 

Opakowanie: 10 sztuk

Rozmiar: 10 x 10 cm
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