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Igły do wstrzykiwaczy BD Micro-Fine (PEN) 31G - 100szt.
 

Cena: 61,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 szt.

Producent BD

Opis produktu
 

MICRO - FINE + igły do wstrzykiwaczy (sterylne) PENÓW rozmiar 0,25 X 5 mm 31 G. Charakteryzują się wyjątkowym szlifem, posiadają
specjalną powłokę silikonową o raz optymalną architekturę.

Opakowanie: 100szt.

Igły te są uniwersalne i pasują m.in. do wstrzykiwaczy:

do podawania insuliny:

- B-Da Pen 1.5 ml – 3ml (Becton Dickinson)

- B-Da Pen  Ultra 1.5 ml – 3ml (Becton Dickinson)

- NovoPenb (Novo Nordisk)

- NovoPenb II (Novo Nordisk)

- NovoPenb 1.5 – 3 (Novo Nordisk)

- NovoLetb / PenSetb / PenMixb 1.5 – 3 ml (Novo Nordisk)

- Autopenc (Owen Mumford)
- HumaJectd (Eli Lilly)

 

do podawania hormonu wzrostu:

 

- Genotropine Pen (Pharmacia&Upjohn)

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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- Humatro-Pend II (Eli Lilly)
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