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Dansac NOVALIFE 1 Maxi - worki kolostomijne otwarte 1
częściowe, cieliste z okienkiem 9150-10 - 10szt.
 

Cena: 159,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent Dansac

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.099.I, P.099.K

Opis produktu
 

Worki kolostomijne Dansac NOVALIFE 1-częściowe, otwarte, cieliste z okienkowy do podglądu i inspekcji stomii podczas użytkowania.

 

Specyfikacja:

- pojemność: 550ml
- opakowanie: 10szt.
- max do wycięcia (wys. x szer.): 70/90mm
- kolor: cieliste
- opcja podglądu: okienko EasiView
- rozmiar otworu: 10mm (9150-10)

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-novalife-1-maxi-worki-kolostomijne-otwarte-1-czesciowe-cieliste-z-okienkiem-9150-10-10szt.html
https://dlapacjenta.pl/dansac-novalife-1-maxi-worki-kolostomijne-otwarte-1-czesciowe-cieliste-z-okienkiem-9150-10-10szt.html
http://www.aptusshop.pl/
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 Właściwości worków kolostomijnych Dansac NOVALIFE:

 

Łatwo zauważalna pomarańczowa wypustka z nieklejącym się języczkiem powoduje, że z płytki można szybko i bezpiecznie odkleić folię
zabezpieczającą. Po użyciu, płytkę prosto usunąć z ciała pociągając za pomarańczowy języczek.

Otwór w płytce przesunięty do góry dzięki czemu worek po przyklejeniu układa się niżej na brzuchu, jest łatwiejszy do ukrycia i
jednocześnie zyskuje na pojemności.

Naprzemienne zakładki zamykające zostały zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze, opróżnianiu i czyszczeniu.

Niezwykle wydajny filtr NovaLife, dzięki dwóm membranom, które chronią filtr przed zapchaniem zarówno od wewnątrz przed
zawartością worka, jak i od zewnątrz przed wodą i innymi substancjami filtr osiąga wysoką wydajność.

Dyskretnie ukryty w kształcie woreczka wylot spustowy, a elastyczny pasek usztywniający ujście worka umożliwia łatwe i higieniczne
otwieranie i opróżnianie worka. Wystarczy lekko nacisnąć ujście z obu stron.

 Opcja podglądu okienko EasiView™ zaprojektowana z myślą o łatwej inspekcji stomii podczas użytkowania.

Opakowanie: 10szt.

Wszystkie produkty z tej serii są dostępne w naszym sklepie internetowym. Aby jednoznacznie wyszukać produkt prosimy
posługiwać się numerami katalogowymi DANSAC (dostępne na opakowaniu produktów).

 

 

Galeria
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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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