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Fresenius plecak do pompy Ambix Active - dla dorosłych
2892091
 

Cena: 390,00 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Duży plecak dla dorosłych umożliwiający łatwy transport pompy do żywienia Ambix activ lub Ambix nova, a tym samym stworzenie
wygodnej opcji mobilnego żywienia pozajelitowego.

Pompa razem z zestawami do podaży diet pozajelitowych służy do podawania pacjentom produktów żywieniowych i płynów
nawadniających w intuicyjny i wygodny sposób.

Plecak zapewnia 3 różne opcje noszenia, posiada miejsce na pompę do żywienia, kieszeń na akcesoria lub rzeczy osobiste oraz worek z
dietą o maksymalnej pojemności 5 l.

Produkt w dużym rozmiarze jest odpowiedni do użytku przez osoby dorosłe wymagające żywienia lub nawadniania pozajelitowego z
wykorzystaniem pompy.

Cena dotyczy plecaka bez wyposażenia. Pompa, zestawy do podaży i preparaty żywieniowe do kupienia osobno.

 

Numer katalogowy: 2892091

Razem z plecakiem polecamy akcesoria do pompy:

- Fresenius Ambix nova Ambulatory Set linia do podaży diet M46421820

 

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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