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Elektrody EKG klamrowe kończynowe dla dorosłych - 4szt
(komplet)
 

Cena: 77,25 pln

Opis słownikowy

Producent SORIMEX

Opis produktu
 

Elektrody EKG typu EKK (kończynowe klamrowe) wielokrotnego użycia, przeznaczone są do odbioru sygnałów bioelektrycznych z
organizmu ludzkiego i przekazania ich do aparatury EKG.

Każda elektroda składa się z przeznaczonej do założenia na kończynę (nogę, rękę) klamry, części elektroprzewodzącej mającej kontakt
ze skóra pacjenta i przyłącza przystosowanego do podłączenia aparatury EKG.

Podczas stosowania elektrod należy przestrzegać zasad używania zawartych w instrukcji dołączonej do opakowania.
Przed założeniem wyrobu na kończyny trzeba sprawdzić poprawność działania aparatury EKG oraz pamiętać o zachowaniu procedur
higienicznych - miejsce na ciele gdzie ma być założona elektroda zaleca się kilkukrotnie przetrzeć wacikiem lub gazą nasączona
środkiem dezynfekującym lub myjącym.

Elektrody należy dezynfekować przez przetarcie 70% alkoholem izopropylowym i pozostawić do wyschnięcia. Produkt nie jest
przeznaczony do sterylizacji żadnymi dostępnymi metodami.

Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze 0 - 50°C i względnej wilgotności powietrza 20 - 80%, chronić przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem i światłem słonecznym.

Opakowanie: 4 szt. (każda elektroda w innym kolorze)

 

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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