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Rosidal® soft opaska wyściełająca z pianki 10cm x
2,5m/0,4cm (23 111)
 

Cena: 31,15 pln

Opis słownikowy

Producent Lohmann-Rauscher

Opis produktu
 

Wytrzymały na rozciąganie bandaż elastyczny wzdłużnie i poprzecznie, wykonany z przyjaznej dla skóry i bezlateksowej pianki
poliuretanowej. Produkt przeznaczony do wyściełania pod bandaże uciskowe limfologiczne i flebologiczne.

Rosidal soft jest w wysokim stopniu przepuszczalny dla powietrza i wilgoci. Jest to produkt wytrzymały na rozciąganie, który nie traci
elastyczności nawet po wielokrotnym praniu (może być prany do 50 razy w maks. 95°C).

Właściwości:
- elastyczny wzdłużnie i poprzecznie
- przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej
- zmniejsza ryzyko obsuwania się opatrunku uciskowego
- rozciągliwy i wytrzymały na rozciąganie
- równomierny rozkład ucisku w celu wyrównania drobnych błędów w zawijaniu (np. wrzynania się)
- zwiększa komfort pacjenta
- nie traci elastyczności i efektu wyściełania po praniu
- z brzegami cięcia

Szerokość: 10cm
Długość bez rozciągania: 2,5m
Grubość: 0,4cm

Kolor: biały

Skład produktu: 100 % poliuretan

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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