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Opatrunek wentylowy ACS (Asherman Chest Seal) na otwarte
rany postrzałowe, kłute, płuc, klatki piersiowej RÜSCH -
849100
 

Cena: 51,90 pln

Opis słownikowy

Producent RUSCH

Opis produktu
 

Sterylny opatrunek wentylowy ACS Asherman Chest Seal® przeznaczony do stosowania na otwarte rany w obrębie klatki piersiowej.
Znajduje zastosowanie w postępowaniu przy otwartej odmie opłucnowej oraz zapobieganiu odmie prężnej w urazach klatki piersiowej.

Opatrunek odpowiedni do stosowania w przypadku ran postrzałowych, kłutych lub innych penetrujących urazów klatki piersiowej.

Właściwości:
Jednokierunkowy zawór umożliwiający odprowadzenie powietrza i krwi, zapobiegający ich ponownemu przedostawaniu się do rany i
powstawaniu odmy płucnej.
Przejrzysta konstrukcja podkładki dla optymalnej wizualizacji rany.
Rozmiar opatrunku o średnicy 14 cm.
Podkładka z gazy w zestawie.
Klej wrażliwy na nacisk zapewnia skuteczne uszczelnienie.
5 lat trwałości.

Sposób użycia:
1. Oczyścić i wysuszyć obszar wokół rany sterylnym gazikiem o wymiarach 10 x 10 cm.
2. Zdjąć ochronną podkleję z powierzchni powleczonej klejem.
3. Położyć opatrunek na pacjencie, przylepna stroną w dół, z zaworem umieszczonym bezpośrednio na ranie.
4. Podstawę opatrunku mocno docisnąć do skóry aby zapewnić okluzyjne uszczelnienie.

Produkt zawiera naturalny lateks kauczukowy, który może powodować reakcje alergiczne.
Wyrób jednorazowego użytku, nie wolno używać ponownie, poddawać procesom mających umożliwić ponowne użycie ani sterylizacji.

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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