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Fresenius Freka Tube Zgłębnik żołądka poliuretanowy (sonda
do karmienia) - CH12 / 120 cm (7981843)
 

Cena: 54,90 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Wykonany z poliuretanu zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy firmy Fresenius Kabi przeznaczony do karmienia krótko- i
średnioterminowego - trwającego 4-6 tygodni.

Materiał z jakiego jest wykonany charakteryzuje się większą średnicą wewnętrzną niż zgłębniki silikonowe. Jest wytrzymały i najmniej
podatny na zatkania, zakażenia i zginanie.

Właściwości:

- zakończony oliwką z dwoma otworami bocznymi
- posiada prowadnicę umożliwiającą łatwe założenie
- oznaczenia odstępu na całej długości rurki
- wolny od DEHP i lateksu
- ze znacznikiem RTG i podziałką
- trzyczęściowy zestaw samoprzylepnych taśm do nosa do bezpiecznego mocowania rurki
- najmniej podatny na zatkania i zakażenia
- nadruk na rurce z numerem artykułu, rozmiarem i długością rurki dla łatwej identyfikacji
- wytrzymały materiał odporny na zginanie

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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- przezroczysty materiał pozwala na kontrolę wzrokową podawanych składników odżywczych, płynów i leków
- duża średnica wewnętrzna
- łączenie ENFit
- wyrób jednorazowego użytku

Rozmiar: CH12 - 120cm
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