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Dr Helewa Torba worek na wymiociny Vomit Bag - 20szt
 

Cena: 105,20 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 20 szt.

Producent Dr Helewa

Opis produktu
 

Torba na wymiociny zalecana w przypadku wystąpienia nudności lub wymiotów i wtedy kiedy pojawia się ryzyko infekcji lub wymagane
są działania awaryjne.

Pozwala zapobiec zabrudzeniu rąk i otoczenia osoby korzystającej z torby i rozpryskom, osłona wokół wkładki zapobiega rozpraszaniu
mikro celulozy lub proszku w torbie lub na skórze.

Produkt na dnie posiada wkładkę absorbującą wymioty (600 ml / 20 uncji).

Zatrzymuje nieprzyjemny zapach i mikroorganizmy.

Torba jest produktem hipoalergicznym i przebadanym dermatologicznie aby zapewnić osobie sprawującej opiekę nad pacjentem i
pacjentowi ochronę, nawet w przypadku przedłużonego lub częstego użycia.

Wyrób jest gotowy do użycia.

 

 

 

Wskazania:

 

- interwencje i transport w nagłych wypadkach (strażacy, pogotowie ratunkowego, ambulansy itp.)

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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- podczas transportów medycznych

- sale wybudzeniowe

- sale przedoperacyjne i pooperacyjne, onkologia, geriatria, szczególnie w przypadku epidemii (zapalenie żołądka i jelit, norowirusy itp.).

 

 

Opakowanie: 20 szt

Wymiary torby: 60 x 40 cm

 

Sposób użycia:

Otworzyć pudełko i oderwać z rolki pierwszą torbę na wymioty.

Złapać za higieniczny zintegrowany uchwyt (uchwyt został opatentowany®).

Wymiotować bezpośrednio do torby.

Po użyciu zabrać napełnioną torbę, pociągnąć za sznurki ściągające i zawiązać węzeł.

Jeśli zaistnieje potrzeba, to zawiązać węzeł na samej torbie.

Nie wyrzucać do WC. Usuwać jako odpady zmieszane lub zgodnie z obowiązującym protokołem.
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