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Fresenius Freka PEG Zestaw do długotrwałego żywienia
zakładany przeskórnie - CH20 / 35 cm (7755644)
 

Cena: 277,00 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Zestaw do długotrwałego żywienia zakładany przeskórnie metodą endoskopową.

Wskazania:
Produkt wskazany jest do stosowania w długotrwałym karmieniu dożołądkowym u pacjentów z niedostateczną podażą doustną (<60%
obliczonej podaży energii) i koniecznością żywienia dożołądkowego przez okres powyżej 2-3 tygodni w celu uzupełnienia istotnych
niedoborów żywieniowych, uniknięcia dalszej utraty masy ciała, nawodnienia pacjenta i poprawy jakości życia dzięki odpowiedniej
podaży składników odżywczych.

 

Właściwości:

- wolny od DEHP i lateksu
- zgłębnik wykonany z poliuretanu
- zakładany przy pomocy lub pod kontrolą endoskopu
- znacznik RTG
- złącze ENFit
- służy do pierwszego założenia dostępu

Zawartość zestawu:
- poliuretanowy zgłębnik PEG
- zacisk zgłębnika
- jednorazowy skalpel
- szpula podwójnej nici z końcówką wprowadzającą
- zewnętrzna silikonowa płytka mocująca, nieprzepuszczalna dla promieniowania rentgenowskiego
- kaniula punkcyjna z powietrznym zaworem bezpieczeństwa
- łącznik ENFit (złącze ENFit i śruba mocująca)

 

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: CH20

Długość: 35 cm

Nr produktu: 7755644
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