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BBraun Softa Cloth CHX 2% gaziki do dezynfekcji
powierzchni (każdy pakowany pojedynczo) 100szt.
 

Cena: 38,00 pln

Opis słownikowy

Producent BBraun

Opis produktu
 

Gaziki do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych. Przeznaczone są również do czyszczenia i dezynfekcji
połączeń luer stosowanych w lini infuzyjnej oraz innych produktów medycznych, jeśli nie ma przeciwwskazań w ich instrukcji użycia
dołączonej przez producenta.

 

Właściwości

- Jednorazowego użytku alkoholowe gaziki nasączone 2% chlorheksydyną i alkoholem izopropylowym

- Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni

- Mogą służyć do czyszczenia i dezynfekcji połączeń luer stosowanych w linii infuzyjnej

- Jest skuteczny przeciw bakteriom i grzybom

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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- Gotowe do użycia

- Wygodne

- Każda chusteczka pakowana pojedynczo o otwarcie jednej chusteczki nie powoduje wysychania reszty chusteczek

- Niewielkie opakowanie jednostkowe pozwala by chusteczkę mieć przy sobie np. w torebce i użyć w razie potrzeby.

 

 

Składniki:

70 g 1-propanolu na 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki

wyrób medyczny klasy I

- kosmetyk

 

Specyfikacja

Materiał gazika: 25 g / m2 100% PP (hydrofilny nie zawierający jonów)

Waga pojedynczej saszetki: 3.4 g

Wymiary gazika: rozwinięty - 162 mm × 150 mm; zwinięty - 42 mm × 32 mm

Wygląd: czysty, białego koloru gazik nasączony roztworem 2% glukonianu chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, wolny od
obcych substancji

 

Opakowanie: 100szt.

Uwaga: krótki termin ważności: 31.10.2021

 

 

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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