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Nawilżacz bąbelkowy (butelka) do koncentratora tlenu
 

Cena: 33,50 pln

Opis słownikowy

Producent Salter Labs

Opis produktu
 

Nawilżacz bąbelkowy (butelka) z zaworem bezpieczeństwa 6 PSI do koncentratora tlenu.

Przeznaczenie:

Nawilżanie gazów do oddychania w celu podania pacjentowi.

Instrukcja użytkowania:

Do użytku u jednego pacjenta. Nie sterylizować.

1. Dolać wody do maksymalnego poziomu. W celu zmniejszenia możliwości zanieczyszczenia lub wystąpienia kamienia zalecane jest
stosowanie wody sterylnej lub destylowanej. Założyć pokrywę i sprawdzić czy jest odpowiednio uszczelniona. Wymieniać wodę
codziennie.

2. Dołączyć nawilżacz do źródła O2.

 

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: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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