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Opatrunek indywidualny W wodoszczelny - gazowy
 

Cena: 9,20 pln

Opis słownikowy

Producent TZMO

Opis produktu
 

Opatrunek indywidualny wodoszczelny (sterylny)

Nr MA-151-WWWW-001

Posiada znak CE

Opatrunek indywidualny typu W - wodoszczelny, tzw. "wojskowy" - składa się z dwóch tamponów chłonnych o wysokiej zdolności
absorpcyjnej oraz bandaża mocującego opatrunek. Jeden z tamponów jest na stałe zamocowany do bandaża, natomiast drugi może
być przesuwany wzdłuż bandaża. Taka konstrukcja opatrunku zapewnia opatrywanie ran postrzałowych na wylot, a w przypadku
konieczności opatrywania ran silnie krwawiących po złożeniu dwóch tamponów można uzyskać podwójną zdolność chłonięcia.

Opatrunek wykonywany jest wyłącznie w formie jałowej, zapakowany w papier powlekany polietylenem.

Skład:
- Tampony wato-gazowe: 13,5cm x 10cm (2 szt.)
- Bandaż nieelastyczny: 10cm x 4m (1 szt.) 

 

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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