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Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg
oddechowych ZARYS CH06
 

Cena: 1,80 pln

Opis słownikowy

Producent Zarys

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.090

Opis produktu
 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych jest wyrobem służącym do odessania wydzieliny zalegającej w górnych drogach
oddechowych pacjentów i ich udrażniania. Miękkość i obły kształt zakończenia zapewniają optymalną ochronę delikatnych tkanek dróg
oddechowych.

Cewniki posiadają numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu i kolorystyczne oznaczenie na łączniku.

 

Właściwości:

wykonany z miękkiego, elastycznego, odpornego na załamania i skręcanie PVC
zapewniają użytkownikowi pełną kontrolę nad siła ssącą
wyposażony w dwa końcowe boczne otwory naprzemianległe o obłych krawędziach
posiada lekko zaokrągloną, atraumatyczną końcówkę
produkt jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu
każda sztuka pakowana osobno: 1 sztuka/papier-folia

 

Rozmiar: CH06

Długość: 60 cm

Nr katalogowy: CO-A06-60

Kolor: jasnozielony

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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