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Fresenius Freka Sil-Sonde Zgłębnik żołądka silikonowy
(sonda do karmienia) - CH08 / 130 cm (7981835)
 

Cena: 95,50 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Silikonowy zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy firmy Fresenius Kabi przeznaczony do karmienia krótkotrwałego (4-6 tygodni),
umożliwiający dostęp do przewodu pokarmowego bez interwencji chirurgicznej.

Właściwości:

- posiada znacznik RTG i podziałkę
- wolny od DEHP i lateksu
- nadruk na rurce z numerem artykułu, rozmiarem i długością rurki dla łatwej identyfikacji
- łączenie ENFit
- oznaczenia odstępu na całej długości zgłębnika
- wykonany z delikatnego silikonu
- służy do rozpoczynania żywienia lub żywienia krótkotrwałego (4-6 tygodni)
- wyrób jednorazowego użytku

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: CH08 - 130cm

Nr produktu: 7981835
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jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
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informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

