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Opatrunek przeciwbakteryjny Kendall Excilon AMD IV
SPONGE 5 x 5 cm 35szt.
 

Cena: 128,00 pln

Opis słownikowy

Producent Kendall

Opis produktu
 

 

Opatrunek przeciwbakteryjny Excilon AMD  IV SPONGE Kompresy, z gazikiem do wkłuć dożylnych.

Nr katalogowy 7089

 

Opakowanie: 35 szt.

 

Rozmiar: 5×5 cm

 

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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Opatrunek Excilon AMD to antyseptyczny, przeciwdrobnoustrojowy opatrunek impregnowany PHMB - który uniemożliwia bakteriom
penetrację opatrunku oraz odpowiada za odporność przeciw ich kolonizacji.

 

Stosowane do sterylizacji miejsc drenażu. Posiadają wycięcie na dren w kształcie litery T, dzięki któremu można szczelnie zabezpieczyć
miejsce operacji.

 

Używa się go również jako opatrunek do ran po nacięciach operacyjnych, ran szarpanych, otarć, oparzeń, miejsc pobrania przeszczepu,
ran dostępowych cewników, portów dożylnych i wkłuć centralnych. Opatrunki AMD Excilon można używać w profilaktyce bez
konieczności nanoszenia zmian na protokół pielęgniarki.
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