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Fresenius Freka Pexact Gastric FR 15 Zestaw do
długotrwałego żywienia dożołądkowego (7601365)
 

Cena: 899,00 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Produkt na zamówienie bez możliwości zwrotu i wymiany, z formą płatności "przedpłata na konto".

Wykonany z silikonu zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą
endoskopową, rozmiar FR 15.

Wskazania:
- długotrwałe karmienie dożołądkowe

 

Właściwości:

- zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową
- port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową
- ze znacznikiem RTG
- wykonany z silikonu
- w opakowaniu akcesoria umożliwiające założenie.

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: FR 15

Nr produktu: 7601365

 

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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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