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Elastyczny bandaż uciskowy samoprzylepny - spajający
COPOLY 10cm
 

Cena: 12,15 pln

Opis słownikowy

Producent Copoly

Opis produktu
 

Rozmiar: 10cm x 4,5m

Elastyczne, samoprzylepne i samospajające bandaże PrimeCob / COPOLY dostępne są w kilku rozmiarach. Dzięki zaawansowanemu
procesowi produkcji bandaże PrimeCob / COPOLY posiadają jednolitą grubość na całej swojej długości. Bandaże dysponują również
dużą elastycznością, zapewniają jak najlepszą kompresję oraz wygodną aplikację

Właściwości:

- po obydwu stronach zostały okryte naturalnym lateksem, który decyduję o jego właściwościach kohezyjnych.
- przylega tylko do siebie, dzięki czemu ułatwia aplikację, gdyż nie przyczepia się do rękawic, opatrunków, skóry czy ubrań.
- jest również porowaty, dzięki czemu zapewnia przepuszczalność powietrza jak i płynu, gwarantując suchość i chłód w
zabandażowanym miejscu.
- zapewnia pewne objęcie szyny i opatrunków dla pacjentów z urazami oraz przed i po zabiegach.
- gwarantuje stałą kompresję na całej długości opatrunków, działa podobnie jak cztero-warstwowy bandaż.
- jest doskonały do stosowania w systemach profilaktyki leczenia.
- to produkt doskonały do stosowania w leczeniu urazów tkanek miękkich.
-doskonały do stosowania przy pierwszej pomocy w celu wspierania i utrzymywania zimnych okładów i opatrunków awaryjnych w stanie
gotowym do użycia.
- jest doskonały do utrzymywania szyn, ortez i szelek bezpiecznie bezpiecznie w stanie gotowym do użycia.
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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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