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Osłonki lateksowe na głowicę sondy USG - pudrowane
144szt.
 

Cena: 43,20 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 144 szt.

Producent Zarys

Opis produktu
 

Pudrowane osłonki na głowice sondy USG - każda w oddzielnym opakowaniu.

Właściwości:

Pudrowane osłonki wykonane z powłoki naturalnej gumy lateksowej, która jest stosowana na głowicach systemu obrazowania
ultradźwiękowego, zwłaszcza przy obrazowaniu dopochwowym i doodbytniczym. Niniejsza osłona na głowicę posiada proste ścianki o
gładkiej powierzchni, okrągłe zakończenie, a jej cechy są zbliżone do cech prezerwatywy.

Uwaga: produkt zawiera naturalny lateks, mogący wywołać reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Szerokość znamionowa 51 ± 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.
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Opakowanie: 1szt.
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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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