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Roztwór do płukania oka Plum, ciało obce, chlorek sodu 0.9%
(4604) - 500ml
 

Cena: 52,05 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent Plum Safety

Opis produktu
 

Roztwór do przemywania oka Plum Eyewash z pojedynczym przyrządem (końcówką) do płukania oka w zakrętce butelki i osłoną
przeciwpyłową.

Jest to sterylny roztwór chlorku sodu 0,9%, łagodzący dyskomfort i zapobiegający powikłaniom spowodowanym obecnością ciał obcych
w oku i optymalnej pomocy w przypadku kontaktu oczu z brudem, kurzem i innymi substancjami.

Preparat zamknięty jest w ergonomicznej butelce wyposażonej dodatkowo w ergonomiczną końcówkę do płukanie oka umieszczoną w
zakrętce, która zapewnia równomierny i obfity przepływ roztworu oraz utrzymuje powiekę otwartą podczas użytkowania.

Butelka o pojemności 500 ml może być stosowana samodzielnie lub stanowić uzupełnianie wyposażenia w naściennych apteczkach i
apteczkach pierwszej pomocy.

Właściwości:
- skutecznie usuwa kurz, brud i zanieczyszczenia z oczu
- sterylny chlorek sodu 0,9% podobny do naturalnego płynu oka
- łatwy w użytkowaniu samodzielnie lub przy pomocy innych osób
- łatwa w obsłudze butelka, którą można otworzyć jedną ręką
- ergonomiczna końcówka do efektywnego płukania oka i przepływu płynu
- szerokie zastosowanie, od zakładów przemysłowych po laboratoria i apteczki pierwszej pomocy
- butelka spełniająca normę EN 15154
- produkt oznaczony znakiem CE
- trwałość 3 lata dla zamkniętej butelki

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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- produkt jednorazowego użytku - otwarta butelka nie powinna być dalej przechowywana

Pojemność: 500 ml
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