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Igły NovoFine (Novo Nordisk) 31G 0,25 x 6mm - 7 szt.
 

Cena: 7,28 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 7 szt.

Producent Novonordisk

Opis produktu
 

Igły NovoFine® stanowią integralną część systemu do podawania insuliny firmy Novo Nordisk i mogą być używane do wszystkich
wstrzykiwaczy firmy Novo Nordisk NovoPen® 4 oraz NovoPen® Junior.

Rozmiar: 31G, 0,25 x 6mm

Opakowaniu: 7 szt.

Liczba 31G określa grubość igły (im wskaźnik wyższy, tym igła cieńsza), a liczba 6mm oznacza ich długość. Badania naukowe wykazały,
że wstrzyknięcia insuliny igłami o długości 8mm lub 6mm, przy użyciu właściwej techniki podania insuliny zapewniają dostanie się
insuliny do warstwy podskórnej, właściwej dla prawidłowego wchłaniania insuliny.

W produkcji igieł NovoFine® wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia, zapewniająca doskonałość ostatecznego produktu.
Technologia "cienkiej ścianki" pozwala na redukcję oporów przy przepływie insuliny. Łatwość wkłucia igieł NovoFine® zwiększa
zastosowanie powłoki silikonowej, redukującej opory powstające przy przebijaniu skóry.

Pamiętaj, że wszystkie igły NovoFine® są jednorazowego użytku! Po wykonaniu wstrzyknięcia powinny być usunięte, a do kolejnego
zastrzyku należy założyć nową igłę. Kilkakrotne użycie tej samej igły może powodować:

- odczuwanie bólu przy wkłuciu,
- infekcje,
- zniszczenia naskórka,
- blokowanie przepływu insuliny (na skutek krystalizacji insuliny wstrzykiwanej poprzednio tą samą igłą). 

Pamiętaj, aby po wstrzyknięciu insuliny odkręcić zużytą igłę! Pozostawienie nieodkręconej igły na urządzeniu do podawania insuliny po
wykonanym wstrzyknięciu, może powodować wyciek insuliny lub dostanie się powietrza do zbiornika z insuliną.
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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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