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Kieliszek do dawkowania leków - zielony - 80szt.
 

Cena: 6,40 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 80 szt.

Producent EPP

Opis produktu
 

Kieliszek do dawkowania i podawania leków.

 

Kolor kieliszka może pomóc w segregowaniu leków, np. kieliszek zielony może posłużyć do podawania leków uspokajających, oraz
ułatwić ich organizację także pod względem pory dnia, czy grupy pacjentów.

 

Właściwości:

Pojemność: 30ml (skala co 5ml)

Wysokość: 4cm
Wykonany z plastiku

Kolor: zielony

Liczba sztuk w opakowaniu: 80 szt.

Do kieliszków polecamy zakup tacy do podawania leków, dostępnej w wersji na 28 lub 60 kieliszków.

 

 
 

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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