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Pokrywka na kieliszek do dawkowania leków - biała - 80szt.
 

Cena: 4,80 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 80 szt.

Producent EPP

Opis produktu
 

Pokrywka na kieliszek do dawkowania i podawania leków. Pozwala zabezpieczyć zawartość kieliszka przez przypadkowym wysypaniem
się lub działaniem czynników zewnętrznych np. nalaniem się wody lub innych płynów do jego wnętrza.

Produkt umożliwia opisanie leków dla każdego pacjenta osobno lub zależnie od pory dnia, czy grupy pacjentów, a także przygotowanie
ich z wyprzedzeniem i bezpieczne odstawienie na później.

Właściwości:
- Kolor: biały
- Materiał: polipropylen
- Pasuje do kieliszków na leki: czerwone, niebieskie, zielone, żółte, przezroczyste

Liczba sztuk w opakowaniu: 80 szt.

Dodatkowym ułatwieniem w wydawaniu leków jest taca na kieliszki, dostępna w wariancie na 28 i 60 kieliszków.

Kieliszki sprzedawane osobno.

 

 

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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