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Leukoplast Barrier zestaw plastrów wodoszczelnych - 20szt.
 

Cena: 13,10 pln

Opis słownikowy

Producent Leukoplast

Opis produktu
 

Plastry z opatrunkiem odpowiednie do stosowania na drobne rany i skaleczenia.

Są wodoodporne, delikatne dla skóry z akrylowym przylepcem, dzięki miękkiemu i elastycznemu materiałowi są wygodne w noszeniu.

Bariera ochronna tworzona przez plaster pomaga ograniczyć ryzyko infekcji ran i zakażenia. Tarcza ochronna jest przepuszczalna dla
pary wodnej i odporna na bakterie.

Opatrunek jest chłonny, nie przylega do rany i jest wodoodporny - zapewnia ochronę również podczas kąpieli i prania.

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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Zawartość zestawu: 20 plastrów w 3 rozmiarach

4 szt. - 3,8 cm x 3,8 cm

8 szt. - 2,2 cm x 7,2 cm

8 szt. - 3,8 cm x 6,3 cm
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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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