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Opaska silikonowa na nadgarstek - Jestem dializowany
 

Cena: 14,99 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

 

Zastosowanie:

Silikonowa opaska ratunkowo-informacyjna na nadgarstek z napisem - komunikatem przeznaczonym dla służb ratowniczych lub
przypadkowych osób udzielających pomocy o posiadaniu aktywnej przetoki do dializowania.

 

Materiał: silikon

Kolor: zielony

Opakowanie: 1 szt.

Obwód wewnątrz: ok. 19,5 cm

Szerokość: 12 mm

Rozmiar: 12 x 202 x 2 mm

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
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Napis główny: Jestem DIALIZOWANY

Napis dodatkowy i wytłoczenia do samodzielnego zaznaczenia:

Przetoka jest na ręce

dłoń prawa - wytłoczona miniatura dłoni prawej z odpowiednim podpisem

dłoń lewa - wytłoczona miniatura dłoni lewej z odpowiednim podpisem

Napis główny został wytłoczony i zabarwiony kolorem czarnym.

Napis dodatkowy i miniatury wytłoczone są bez wypełnienia kolorem, co pozwala na samodzielne zaznaczenie przez użytkownika
opaski, na której ręce ma przetokę.

Napis należy wtedy zamalować czarnym permanentnym markerem i zaznaczyć odpowiednio właściwą dla posiadanej przetoki rękę.

Rekomendujemy użycie markera dobrej jakości.

Opaski nie należy nosić na ręce z aktywną przetoką.
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