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Fresenius Freka GastroTube Zestaw do długotrwalego
żywienia dożołądkowego - CH15 / 13 cm (7755648)
 

Cena: 325,00 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego zakładany metodą "push" jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu Button,
GastroTube lub PEG).

Wskazania:
- długotrwałe karmienie dożołądkowe
- dekompresja żołądka
- do stosowania w zagojonym przewodzie stomijnym

 

Nie należy stosować gdy stomia nie została całkowicie uformowana i zagojona lub jest większa lub mniejsza niż FR 15 (+/-1FR)

 

Właściwości:

- zakładany przy pomocy lub pod kontrolą endoskopu
- do wymiany założonego PEG
- wolny od DEHP i lateksu
- ze znacznikiem RTG
- wykonany z silikonu
- port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową
- z łączeniem ENFit
- żywotność do 6 miesięcy

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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Rozmiar: CH15

Długość: 13 cm

Pojemność balonika: 5-7,5 cm3 

Nr produktu: 7755648
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