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Bezpieczny nakłuwacz jednorazowy (lancet) MEDLANCE -
1,8mm
 

Cena: 0,41 pln

Opis słownikowy

Producent Medlance

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

 

Jednorazowy, bezpieczny nakłuwacz Medlance® służy do pobierania krwi kapilarnej pacjenta.

 

Jest niezbędny w szpitalach, laboratoriach, gabinetach lekarskich oraz wszędzie tam, gdzie pacjenci i personel medyczny chcą czuć się
bezpiecznie.

 

Używając bezpiecznych nakłuwaczy Medlance®, eliminujesz ryzyko przypadkowego nakłucia lub zakażenia

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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Właściwości:

 

Głębokość nakłucia: 1,8mm

 

Bezpieczny dla pacjenta i personelu medycznego. Specjalna konstrukcja Medlance® chroni przed jego ponownym użyciem. Igła
nakłuwacza, sterylizowana promieniami gamma, pozostaje ukryta przed aktywacją i po aktywacji, zapobiegając tym samym
przypadkowemu skaleczeniu.

 

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
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Delikatny - nakłuwacz Medlance® posiada ostrą igłę, wykonaną z nierdzewnej stali. Jej doskonałe prowadzenie w korpusie nakłuwacza
eliminuje wibracje, redukując tym samym odczuwanie bólu, jak również zapobiega uszkodzeniom tkanki.

 

Łatwy w użyciu - intuicyjna obsługa nakłuwacza Medlance®, uzyskana dzięki niezawodnej aktywacji kolorowym przyciskiem, oraz
ergonomiczny kształt sprawiają, że pobieranie próbek krwi pacjenta jest niezwykle łatwe.

 

Optymalny - użycie nakłuwacza Medlance® pozwala na pobranie optymalnej ilości krwi, przy minimalnym odczuciu bólu. Wystarczy
tylko jedno nakłucie!

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
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