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BBraun Prontoderm Solution roztwór do dekontaminacji
MDRO - 500ml
 

Cena: 47,90 pln

Opis słownikowy

Producent BBraun

Opis produktu
 

Pojemność: 500ml

Właściwości

- Do dekontaminacji MDRO (w szczególności MRSA, VRE, ESBL, ORSA) na drodze oczyszczania fizycznego.
- Długotrwały efekt działania mikrobiologicznego zapobiegający tym samym wtórnej kolonizacji ze strony przejściowej flory bakteryjnej.
Zatrzymuje wzrost i przenoszenie MDRO
- Redukuje nieprzyjemny zapach
- Może być stosowany do mycia przed zabiegiem chirurgicznym
- Na bazie substancji powierzchniowo czynnych i polihaksanidyny (biguanid poliaminopropylu)
- Może być stosowany do 8 tygodni od otwarcia oryginalnego opakowania
- wyrób medyczny klasy III

Zalety

- Gotowy do użycia, bezbarwny roztwór
- Łatwy i wygodny w użyciu
- Nie ma potrzeby spłukiwania skóry po użyciu produktu, produkt typu „leave on” (do pozostawienia)
- 24 godzinna ochrona pacjenta i personelu
- Dobrze znane substancje o niskim potencjale alergicznym
- Roztwór wodny: bezbolesne stosowanie oraz dobra tolerancja ze strony skóry i błony śluzowej
- Przeznaczony także do oczyszczania miejsc cewnikowania oraz do higienicznego mycia rak zgodnie z EN 1499 – 30 sekund

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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