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Nutricia Flocare® Zestaw do pompy Flocare® Infinity™, do
butelek - 590084
 

Cena: 28,00 pln

Opis słownikowy

Producent Nutricia

Opis produktu
 

Zestaw do pompy Flocare® Infinity™, do butelek, to wyrób medyczny przeznaczony do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®,
służący do połączenia butelek z dietą i ze zgłębnikiem.
Produkt umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy użyciu pompy Flocare® Infinity™.

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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Części składowe:
A. Łącznik pasujący do butelek
B. Komora kroplowa
C. Kaseta zestawu do pompy Flocare® Infinity™
D. Port medyczny ENFit® (kranik). Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu.
E. Złącze ENFit® (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFit®
F. Nasadka ochronna
G. Koszyk do zawieszania butelki z dietą
H. Nakrętka do portu medycznego

Kod produktu: 590084
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