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Opatrunek Coloplast Comfeel Plus przezroczysty 10x10cm -
10szt.
 

Cena: 131,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent Coloplast

Opis produktu
 

Rozmiar: 10x10cm (nr kat. 3533)

Opakowanie 10szt.

Zastosowanie:

- Comfeel Plus Przezroczysty można stosować do leczenia ran bez i z niewielką ilością wysięku takich jak: odleżyny, owrzodzenia
podudzi,
powierzchowne oparzenia pierwszego i drugiego stopnia, miejsca pobrania tkanek do przeszczepu, rany pooperacyjne i otarcia skóry.
- Jako ochrona i bariera oraz opatrunek osłonowy.

Właściwości:

Opatrunek Comfeel Plus Przezroczysty to skojarzenie wilgotnego środowiska gojącej się rany z doskonałymi możliwościami leczenia
wysięku pozwalające uzyskać szybszy proces gojenia się rany w przypadku ran bez wysięku lub z niewielkim wysiękiem.

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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Doskonały w izolowaniu rany. Comfeel Plus Przezroczysty to ultracienki opatrunek zapewniający bezpieczną barierę przeciwko
bakteriom, która minimalizuje ryzyko zakażenia i zapobiega niszczeniu delikatnej, nowo wytworzonej skóry.

Elastyczny. Comfeel Plus Przezroczysty to wygodny, elastyczny i cienki opatrunek, który zachowuje się jak druga skóra. Warstwa
ochronna umożliwia pacjentowi prowadzenie normalnego życia.

Łatwy w użyciu. Comfeel Plus Przezroczysty posiada bezdotykowy system aplikacji, który sprawia, że nakładanie opatrunku jest łatwe,
nawet w rękawiczkach ochronnych. Wodoodporna, przezroczysta warstwa ochronna opatrunku umożliwia pacjentowi kąpiel pod
prysznicem i wykonywanie codziennych czynności
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