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Basen sanitarny plastikowy - klasyczny - niebieski
 

Cena: 18,30 pln

Opis słownikowy

Producent ROWLAM

Opis produktu
 

Basen sanitarny (plastikowy) z pokrywką - pomocny w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku lub
unieruchomionym. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji półsiedzącej lub leżącej. 

 

Właściwości:

Materiał: polipropylen

Kolor: biały

Waga: 600g

Pojemność: 3L

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w
atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu
środkami.

Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został
wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

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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Do basenu polecamy jednorazowe  torby z wkładem chłonnym, które łatwo wchłoną płyny ustrojowe. Jednocześnie konstrukcja
worka w łatwy i higieniczny sposób umożliwi pozbycie się wydzielin czy kału, bez potrzeby mycia za każdym razem.
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