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MULTIabsorb kompresy wysokochłonne włókninowo-
celulozowe, niejałowe 10x10cm 50 szt.
 

Cena: 14,60 pln

Opis słownikowy

Producent Zarys

Opis produktu
 

Właściwości:

    - budowa warstwowa: włóknina - warstwa celulozy - pulpa celulozowa
    - zwiększona zdolność absorpcyjna dzięki wysokochłonnemuwkładowi z celulozy
    - zewnętrzna włóknina koloru niebieskiego będąca nieprzemakalną dla płynów warstwą spodnią kompresu

 

Zastosowanie:

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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   - odprowadzenie wysięku z silnie sączących ran
   - opatrunek po interwencjach chirurgicznych

Wyrób przed użyciem na otwartych ranach powinien być wysterylizowany w zwalidowanym procesie. Możliwość sterylizacji tlenkiem
etylenu lub radiacyjnie.

 

Rozmiar: 10x10cm (opakowanie 50szt.)
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