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Druki - Skierowanie do laboratorium An-1
 

Cena: 4,90 pln

Opis słownikowy

Producent Druki Akcydensowe

Opis produktu
 

Skierowanie do laboratoriun - An-1 - na wykonanie badań m.in.: 

- O B, Hematokryt, Hemoglobina, Krwinki czerwone i białe, wzór krwinek białych, krew: glikoza, mocznik, cholesterol, kreatynina, białko,
amylaza, lipaza, mocz: własności fizyczne, białko, barwniki żółciowe, osad, kał:badanie ogólne, pasożyty, krew utajona, grupa krwi, próba
krzyżowa

Liczba stron: 80

Druki medyczne do prowadzenia gabinetu lekarskiego, gabinetu dentystycznego, skierowania na zabiegi rehablitacyjne, druki szpitalne,
księgi do prowadzenia gabinetów i przychodni.

 

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
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