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BBraun - Wysokiej jakości przyrząd do infuzji Intrafix SafeSet
(kroplówka) z automatycznym zatrzymaniem infuzji -
przyrząd IS (4063000)
 

Cena: 4,65 pln

Opis słownikowy

Producent BBraun

Opis produktu
 

Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych Intrafix SafeSet z odpowietrznikiem z filtrem powietrza.

Intrafix SafeSet wyposażony jest w specjalną filtrującą membranę, która zapobiega dostawaniu się powietrza lub innych cząsteczek do
jego wnętrza i zmniejsza ryzyko zakażenia związanego z infuzją.

Aparat posiada dodatkowo nasadkę Luer Lock, która stanowi barierę ochronną przed przeciekaniem.

Cechą wyrobu jest wysokie bezpieczeństwo użytkowania.

Aparat Intrafix po opróżnieniu komory kroplowej automatycznie zatrzymuje infuzję,  przeciwdziałając ryzyku zatorowości.

 

Właściwości:

membrana filtrująca AirStop działa jak bariera zapobiegająca dostaniu się do drenu powietrza
filtr hydrofobowy PrimeStop na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu podczas napełniania
zapobiegająca wyciekom płynów i zanieczyszczeniom ochronna nasadka Luer Lock
3-częściowa, ergonomiczna, przezroczysta komora kroplowa
miękkie rurki PCV z jasnego tworzywa
odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym (o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99)

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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filtr 15 µm zabezpieczający przed większymi cząstkami
zaawansowany przycisk rolkowy.
bezpieczne wstrzyknięcie bezigłowe
wolny od lateksu i DEHP
sterylny, pakowany pojedynczo

 

Wszystkie elementy aparatu wykonane są zgodnie z międzynarodowym standardem.

Długość drenu: 180 cm

Opakowanie: 1 szt.

Kod produktu: 4063000
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