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Nerka (basen uszny) pomocny w usuwaniu woszczyny - 1szt.
 

Cena: 17,55 pln

Opis słownikowy

Producent BIONIX

Opis produktu
 

Basen uszny - nerka służy do wykorzystania przy płukaniu ucha w celu zebrania wypływającej z kanału usznego wody z usuwaną
woszczyną.

W trakcie przeprowadzania zabiegu pojemnik należy trzymać poniżej ucha, tak by ściekał do niego cały płyn wykorzystany do płukania
ucha.

Nerka została wyprofilowana tak aby pasować do kształtu małżowiny pacjenta w każdym wieku. Zaokrąglone krawędzie minimalizują
ryzyko uszkodzenia skóry w trakcie wypłukiwania woskowiny. Wyrób dobrze przylega do głowy, co pozwala osobie przeprowadzającej
zabieg na skupienie większej uwagi na zabiegu, a pacjent pozostaje suchy i czysty.

Zastosowany materiał umożliwia mycie powszechnie stosowanymi w medycynie środkami, dezynfekcję i sterylizację w autoklawie.

Basenu można używać przy płukaniu ucha z wykorzystaniem systemu OtoClear lub klasycznej strzykawki o dużej pojemności

 

Wysokość: 8,7 cm

Szerokość: 11,5 cm

Objętość całkowita: 300 ml

 

 

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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