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Dren / przedłużacz do tlenu z dwiema nasadkami - 10m
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Producent SUMI

Opis produktu
 

Przedłużacz tlenowy z dwiema nasadkami - sterylny. Jest to niezbędne wyposażenie przy terapii tlenowej. Zwiększa komfort pacjenta
podczas tlenoterapii.

Rozmiar: CH14

Długość: 10m

Właściwości:

- wykonane z medycznego PVC
- przezroczysty
- nie załamujący się

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
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Wraz z innymi akcesoriami do inhalacji lub tlenoterapii (do kupienia osobno) tworzy zestaw (przedstawiony na zdjęciu), który pozwala na
w miarę komfortowe poruszanie się pacjenta po mieszkaniu czy ogrodzie w odległości nawet 15m od koncentratora lub butli. Bez
potrzeby ciągnięcia ich za sobą.
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