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Dansac Nova 2 URO worki urostomijne 2 częściowe beżowe
1217-36, 1217-43, 1217-55 - 10szt.
 

Cena: 135,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent Dansac

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.099.U

Opis produktu
 

Dansac Nova 2 URO worki urostomijne 2 częściowe beżowe z systemem zapobiegającym cofaniu się moczu, z kranikiem.

Specyfikacja:

- pojemność: 330ml
- opakowanie:  10szt.
- kolor: beżowe
- wysokość x szerokość mm: 245x150
- średnica pierścienia: 36mm (1217-36), 43mm (1217-43), 55mm (1217-55)

Właściwości worków urostomijnych 2 częściowych Dansac:

Bezpieczne połączenie - Dansac Nova 2 posiada unikalny dwukolorowy i niezwykle bezpieczny system łączenia płytki z workiem.
Wbudowany w płytkę beżowy pierścień i przezroczysty pierścień w worku zamykają się w sposób łatwy i bezpieczny, a słyszalne przy
zatrzaskiwaniu "kliknięcie" daje pewność właściwego połączenia woreczka z płytką, co można również zobaczyć dzięki przezroczystemu
pierścieniowi w worku.

Bezpieczne przyleganie - Specjalna struktura płytki hydrokoloidowej, która jest grubsza w środku przy stomii i zwęża się ku brzegom
powoduje, ze jest ona giętka, dobrze zabezpiecza skórę wokół stomii, jest łatwa do przyklejenia i dzięki swej elastyczności bezpiecznie
przylega do skóry. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że płytka nie uczula i jest przyjazna dla skóry.

Wodoodporność - Worki Dansac Nova są pokryte specjalną wodoodporną fizeliną, dlatego w sposób zupełnie bezpieczny można brać
prysznic bez odrywania worka od skóry. Worek nawet po zamoczeniu pozostaje suchy, dlatego nie pozostawia mokrych plam na
ubraniu. Dzięki swoim właściwościom fizelina również nie chłonie poty, co szczególnie cenne jest w upalne letnie dni.

Opakowanie: 10szt.

Wszystkie produkty z tej serii są dostępne w naszym sklepie internetowym. Aby jednoznacznie wyszukać produkt prosimy

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/dansac-nova-2-uro-worki-urostomijne-2-czesciowe-bezowe-1217-36-1217-43-1217-55-10szt.html
https://dlapacjenta.pl/dansac-nova-2-uro-worki-urostomijne-2-czesciowe-bezowe-1217-36-1217-43-1217-55-10szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
posługiwać się numerami katalogowymi DANSAC (dostępne na opakowaniu produktów).

 

Parametry

Rozmiar 36 mm (0,00 pln), 43 mm (0,00 pln), 55 mm (0,00 pln)
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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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