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Lancety do nakłuwacza DROPLET 28G - 200szt.
 

Cena: 30,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 szt.

Producent HTL-STREFA

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

Uniwersalne lancety do pobierania krwi z naczyń włosowatych dopasowane do najbardziej popularnych urządzeń nakłuwających
sterylizowane promieniami Gamma i posiadające bardzo cienką, pokrytą silikonem igłę, co pomaga zmniejszyć odczuwanie bólu.

Lancety pasują do nakłuwaczy: Autolet, Impession, BG Star, Droplet, Glucojet Dual, EasyTouch, FreeStyle, mylife Softlance, OneTouch,
Optimus, Penlet Plus, Simple, Diagnostics, Microlet 2, RealiaMed, ReliOn, RiteAid, SteriLance, TRUEdraw

Sposób użycia: Umieścić lancet w urządzeniu nakłuwającym i ruchem obrotowym usunąć osłonkę zabezpieczającą, następnie wykonać
nakłucie. Po użyciu igłę lancetu wbić prostopadle w osłonkę zabezpieczającą aby go bezpiecznie zutylizować.

Lancetu nie może być używany przez więcej niż jedna osobę.

Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Nie należy go używać ponownie lub pozostawiać w nakłuwaczu automatycznym.

Nie używać jeśli lancet jest bez osłonki lub gdy jest ona uszkodzona.

Opakowanie: 200 szt.

 

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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