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Rosidal® sys gotowy do użycia zestaw do kompresjoterapii
(16 984)
 

Cena: 299,00 pln

Opis słownikowy

Producent Lohmann-Rauscher

Opis produktu
 

Rosidal sys to gotowy do użycia zestaw szczególnie skuteczny i opłacalny w długotrwałej terapii kompresyjnej przeznaczony do
stosowania w leczeniu owrzodzenia żylnego podudzia. System składa się z dobrze dobranych elementów wysokiej jakości i trwałości i
eliminuje czasochłonne i spowalniające efektywność, samodzielne zestawianie poszczególnych elementów.

System Rosidal sys łączy w jednym zestawie składniki medyczne potrzebne do dobrej terapii uciskowej, z których część jest produktami
wielokrotnego użytku. Opatrunek wyściełający Rosidal soft i bandaż o krótkim naciągu Rosidal K można prać do 50 razy. Z możliwości
ich ponownego użycia wynika duża przewaga kosztowa nad produktami jednorazowymi.

System uciskowy o krótkim naciągu zapewnia skuteczne leczenie owrzodzenia żylnego podudzi. Mała elastyczność tkaniny prowadzi do
szybkiego ustąpienia zastoju w chorej kończynie. Rosidal sys można nosić na nodze do 7 dni, w dzień i w nocy. Zmianę opatrunku
można przeprowadzać indywidualnie u każdego pacjenta.

Zawartość zestawu:
1 x tg® Rękaw opatrunkowy rozmiar 7 na ramię (duże), nogę głowę dziecka (24005)
4 x Rosidal® soft - 10cm x 2m/0,2cm (13016)
2 x Rosidal® K - 8cm x 5m (22201)
2 x Rosidal® K - 10cm x 5m (22202)
1 x Porofix® - 2,5cm x 5m (34311)
1 x Mollelast® haft - 8cm x 20m (30070)
1 x Informacja dla pacjenta

tg® Rękaw opatrunkowy
Wielofunkcyjny przepuszczający powietrze rękaw opatrunkowy z bezszwowej dzianiny zapewniający ochronę skóry pod opatrunkami
gipsowymi i syntetycznymi i służący do mocowania opatrunków w trudnych miejscach (głowa, tułów, palce, kończyny) oraz do
mocowania materiału wyściełającego i opatrunków.
Skład produktu: 67 % bawełna (wybielana), 33 % tkanina nośna: w kolorze cielistym, wiskoza

Rosidal® soft
Elastyczny wzdłużnie i poprzecznie bandaż o wysokim stopniu przepuszczalności dla powietrza i wilgoci wykonany z przyjaznej dla
skóry i bezlateksowej pianki poliuretanowej, który nie traci elastyczności nawet po wielokrotnym praniu.
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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Rosidal® K
Przepuszczający powietrze bandaż o krótkim naciągu przeznaczony do stosowania do silnej kompresji (np. w dziedzinie flebologii),
mocowanie opatrunków, ograniczenia ruchów pewnych części ciała oraz do stabilizacji i odciążenia w zakresie traumatologii i medycyny
sportowej.
Skład produktu: 100 % bawełna

Porofix®
Wodoodporny, nierozciągliwy plaster mocujący do stosowania do mocowania kompresów, bandaży, cewników dożylnych, kaniul,
drenaży lub zgłębników.
Skład produktu: tkanina wiskozowa, jasnobrązowa, klej z kauczuku syntetycznego (nie zawiera kalafonii ani produktów pochodnych)

Mollelast® haft
Samoprzyczepny, kohezyjny bielastyczny (rozciągliwość wzdłużna ok. 65%, rozciągliwość poprzeczna ok. 50%) bandaż podtrzymujący
do stosowania w celu ograniczenia ruchów pewnych części ciała i do mocowania opatrunków i kaniul, wykazujący właściwości
przyczepne wynikające z mikropowłoki.
Skład produktu: Mollelast haft, 66 % wiskoza, 34 % poliamid, pokryty mikroskopijnie drobnym klejem z kauczuku naturalnego (lateksu)
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