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Maseczka medyczna ochronna jednorazowa Surgimask - na
szerokiej gumce - 1szt
 

Cena: 0,69 pln

Opis słownikowy

Producent TZMO

Opis produktu
 

Jednorazowa maseczka medyczna to produkt o poziomie filtracji większym lub równym 98%.

Posiada dwie gumki, które są miękkie, miłe w dotyku i szerokie, dzięki czemu nie wrzynają się w uszy, są wygodne i zapewniają
użytkownikowi komfort noszenia.

Maseczka wykonana została z trzech warstw polipropylenowej włókniny.

Wyrób polecany jest do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych.

 

Właściwości:

redukuje ryzyko zakażenia droga kropelkową 
skuteczność filtracji bakterii ≥98% (PN-EN 14683:2019)
produkt hipoalergiczny
umożliwia swobodne oddychanie
posiada wkładkę modelująca na nos
zapewnia ideale dopasowanie do kształtu twarzy
ma dwie szerokie, elastyczne i wygodne gumki

 

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, alergii, lub innych dolegliwości należy zaprzestać stosowania.

 

Opakowanie: 1 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.
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Dostępne również w opakowaniu zbiorczym 50 sztuk.
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