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Pooperacyjna osłona oka - przeźroczysta
 

Cena: 8,10 pln

Opis słownikowy

Producent Visus

Opis produktu
 

Osłona oka - wersja przeźroczysta

Zastosowanie: przed i po operacjach okulistycznych, w urazach oka, podczas leczenia stanów zapalnych.

Osłona występuje w dwóch wersjach białej i przezroczystej.

Przeźroczysta pozwala na kontrole stanu opatrunku natomiast biała ogranicza dopływ światła.

 

Opakowanie: zawiera 1 sztukę uniwersalną z zastosowaniem dla oka prawego i lewego.

 

Dezynfekcja: gazikiem nasączonym alkoholem. 

 

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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Sposób użycia: osłonkę przy pomocy gumki lub plastra należy umieścić na oku tak, aby wgłębienie na jej obwodzie przylegało do nosa
pacjenta.

Rozmiar: 75mm/65mm.

Dostępne kolory: biały i przezroczysty

 

 
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

