
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Cewnik wewnętrzny Foley 100% silikon z dwiema
strzykawkami Unomedical Careline - CH16 - UM41151610P
 

Cena: 39,50 pln

Opis słownikowy

Producent Unomedical

Opis produktu
 

Dwudrożny cewnik wewnętrzny Foley Unomedical Careline, 100% silikon przeznaczony do długoterminowego stosowania (według
deklaracji producenta - do 90 dni) w przezcewkowym drenażu moczowym.

Trzon, kanał do napełniania balonu i balon cewnika wykonane są z silikonu bez zawartości lateksu i ftalanów.

Cewnik posiada linię RTG na całej długości oraz sztywną zastawkę w kanale do napełniania balonika.

Cewnik jest wyrobem jednorazowego użytku, sterylnym, sterylizowanym tlenkiem etylenu.

W zestawie zawarte są dwie strzykawki: jedna z 10ml 10% roztworu gliceryny do napełniania balonu cewnika i druga - pusta do
opróżniania balonika. Obie strzykawki zapakowane są osobno i umieszczone w opakowaniu razem z cewnikiem. Produkt pakowany
pojedynczo w opakowanie papier-folia.

Rozmiar: CH16

Balonik: 10 ml

Długość cewnika: 40 cm

Kod produktu: UM41151610P

Razem z cewnikami polecamy: worki na mocz i zatyczki do cewników.

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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