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Jednorazowy zestaw do lewatywy pakowany pojedynczo
 

Cena: 4,50 pln

Opis słownikowy

Producent Zarys

Opis produktu
 

Zestaw jednorazowego użycia do lewatywy umożliwiający wprowadzenie przez odbyt płynu do jelita grubego, które ma na celu usunięcie
mas kałowych i pobudzenie ruchu perystaltycznego jelit.

Wyrób nie zawiera szkodliwych dla organizmów żywych ftalanów oraz lateksu. Na zestaw składa się wykonany z medycznego PVC
worek o pojemności 1500 ml z podziałką co 250 ml i drenem o długości 115 cm, który zakończony jest atraumatycznym otworem i
jednym otworem bocznym oraz posiada przesuwany zacisk.

Do każdego zestawu dołączone jest kastylijskie mydło w płynie, które wytwarzane jest na bazie tłuszczów i olejów roślinnych. Nie
zawiera ono tłuszczów zwierzęcych i składników syntetycznych. Mydło kastylijskie dobrze się pieni, cechuje je delikatność i dobre
właściwości oczyszczające. Mydełko wykazuje działanie przeciwgrzybicze, antybakteryjne, antyoksydacyjne i głęboko nawilżające skórę.

W skład zestawu wchodzi:
- natłuszczona końcówka drenu do lewatywy zabezpieczona zatyczką
- dren (115 cm)
- worek na płyn (1,5 l)
- serweta 42 x 45 cm
- 1 para foliowych rękawiczek
- kastylijskie mydło w płynie (9 ml)

Opakowanie: 1 sztuka, folia

W medycynie lewatywy znajdują zastosowanie jako:
- leczenie zaparć, wobec nieskuteczności innych metod
- przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych
- przygotowanie przed porodem

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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