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Rękawiczki nitrylowe b/pudrowe rozm. M op. 100szt
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 szt.

Producent Nieokreślony

Rozmiar
rękawiczki

M

Opis produktu
 

Rękawiczki nitrylowe zapewniają dłoniom wysoki poziom ochrony przeciwdrobnoustrojowej, zapewniają im także dodatkową warstwę
ochrony w opiece zdrowotnej i w sytuacjach wymagających noszenia rękawiczek.

 

Właściwości:

bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder

rolowany mankiet ułatwiający zakładanie 

uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń 

 

 

Opakowanie: 100 sztuk

Rozmiar: M

 

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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https://dlapacjenta.pl/rekawiczki-nitrylowe-b-pudrowe-rozm-m-op-100szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie określić producenta rękawiczek. Przy realizacji zamówienia wysyłamy klientowi wysyłamy
towar dostępny na stanie magazynowym.

W celu określenia marki dostępnego produktu prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi zamowienia@dlapacjenta.pl
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