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Kliniczny jednorazowy podkład chłonny ULTRASORBS
Advanced (AP) 61x91cm 10 szt.
 

Cena: 105,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent Medline

Opis produktu
 

 

Podkład chłonny Ultrasorbs Advanced (wcześniej AP) to profesjonalny jednorazowy podkład stosowany w leczeniu klinicznym, który
doskonale sprawdza się tak w przypadku inkontynencji unieruchomionych pacjentów, czy nawet bezcewnikowego prowadzenia
nietrzymania moczu. Podkłady chłonne Ultrasorbs Advanced są stosowane w tysiącach szpitali w Polsce i na świecie. Oszczędzają czas
personelu. Zapewniają komfort i dyskrecję dla pacjenta, a dzięki potwierdzonej klinicznie skutecznej ochronie skóry stanowią istotny
element programu zapobiegania odleżynom. Stosowany na Oddziałach Ogólnych i Pooperacyjnych, OIT, Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, SOR, Traumatologii. Oddziałach Pediatrycznych i Noworodkowych oraz wszędzie, gdzie dochodzi do znacznej lub
ciągłej utraty płynów i niezbędne jest utrzymanie suchej powierzchni skóry.

 

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ABSORPCJI PŁYNÓW

Technologia SuperCare pozwala podkładowi chłonnemu na utrzymanie wilgoci z dala od skóry i uzyskanie suchej powierzchni.

 

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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OCHRONA PRZED PRZECIEKANIEM

Warstwa AquaShield zapewnia ochronę przed przeciekaniem - rzadsza zmiana pościeli, bez podwójengo podkładania!

 

CHŁONNOŚĆ

Dzięki technologi SuperCore podkład Ultrasorbs AP po zaabsorbowaniu nawet znacznej ilości płynów leży płasko, nie marszczy się, nie
pęcznieje, a jego warstwy pozostają zintegrowane.

 

PARAPRZEPUSZCZALNOŚĆ

Zdolność przepuszczania pary wodnej pozwala na znaczne zwiększenie komfortu pacjentów. Podkłady chłonne Ultrasorbs Advanced są
idealne do ochrony powierzchni łóżek wyposażonych w system terapii powietrznej.

 

10 sztuk produktu w opakowaniu!

Wymiary produktu: 61x91cm (58,4x90cm)
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