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Kasetka tygodniowa/dzienna/godzinna na leki - PŁASKA
 

Cena: 61,30 pln

Opis słownikowy

Producent ANABOX

Opis produktu
 

Kasetka 7 days - to zestaw siedmiu kasetek dziennych z wypustkami -  z podziałem na pory dnia i dni tygodnia. Każda kasetka
oznaczona jest dniem tygodnia i posiada pięć komór na leki: rano, południe, wieczór, noc oraz wg potrzeby. Wypustki na spodzie kasetki
stronie ułatwiają pewne trzymanie jej w ręku, a półokrągły wewnętrzny kształt sprzyja wyjmowaniu tabletek, zapobiegając ich klinowaniu
wewnątrz kasetki

Wyjmowanie lekarstw z dozownika dziennego:

Dzień i pory przyjmowania leków zostały oznaczone na wieku dozownika, większa przegroda („rano”) znajduje się zawsze z lewej strony .
Aby przyjąć lekarstwo o wybranej porze należy przesunąć wieko w prawo do momentu odsłonięcia przegrody, wyjąć lek, a następnie z
powrotem przesunąć wieko w pozycję wyjściową, zamykając w ten sposób dozownik dzienny. Aby wyjąć lek z przegrody „w razie
potrzeby”, należy przesunąć wieko dozownika w lewo, a po wyjęciu lekarstwa z powrotem w prawo do pozycji wyjściowej.

Wyjmowanie dozowników dziennych z magazynka:

Dozownik dzienny wyjmowany jest w prosty sposób z przodu i odkładany z powrotem w ten sam sposób przez lekkie dociśnięcie. Aby
zmienić dzień tygodnia, należy wsuwać inne dozowniki dzienne od tyłu w magazynek tak długo, aż z przodu pojawi się pożądany dzień
tygodnia.

Wymiary całkowite: 20x12cm
Wymiary kasetki dziennej: 11 x 4 x 2 cm
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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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