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Port bezigłowy sterylny
 

Cena: 3,60 pln

Opis słownikowy

Producent Zarys

Opis produktu
 

Sterylny port bezigłowy przeznaczony do zamknięcia portów infuzyjnych i do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (pobierania próbek krwi
i podaży leków i płynów).

 

 

Właściwości:

 

- silikonowa membrana z wysokiej jakości silikonu umożliwiająca wielokrotne iniekcje portu

- wykonana z przezroczystego materiału (poliwęglanu) obudowa

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- nie zawiera lateksu, ftalanów ani metalu - może być stosowany podczas badania rezonansem magnetycznym

- gładko i równo zakończona membrana portu (ułatwiająca dezynfekcję) i płaska powierzchnia wstrzyknięcia

- nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających

- odpowiedni do standardowych złącz typu luer i luer lock

 

 

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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Czas użytkowania: 7 dni lub 350 aktywacji

Objętość wypełnienia: 0,09 ml

Przepływ: 350 ml/min

Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego: 3 bary (44PSI)

Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne: 2 bary (29 PSI)

 

Opakowanie: 1 szt
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