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Siatka opatrunkowa - rękaw opatrunkowy nr 1 - CODOFIX
100x1,5cm (palec)
 

Cena: 6,50 pln

Opis słownikowy

Producent TZMO

Opis produktu
 

Elastyczna siatka opatrunkowa - CODOFIX.

Przeznaczenie:

Elastyczne siatki opatrunkowe CODOFIX® służą do podtrzymywania opatrunków, zastępując tradycyjny bandaż. Użytkowanie
CODOFIX® -u daje korzyści zarówno pacjentowi, jak i osobie pielęgnującej chorego. Stosowanie siatek opatrunkowych CODOFIX®
zaleca się szczególnie:

- przy zakładaniu opatrunku na trudno dostępne i niewygodne miejsca, takie jak: miednica, krocze, przy ranach operacyjnych brzucha,
klatki piersiowej i opatrunkach głowy

- do podtrzymania opatrunków na ranach oparzeniowych

- przy opatrywaniu zwichnięć

- w chirurgii dziecięcej

Rozmiar: długość 100cm; szerokość max. 1,5cm (palec)

Przy nakładaniu opatrunku (doborze rozmiaru siatki) należy kierować się indywidualnymi potrzebami pacjenta, takimi jak: tęgość,
wysokość, umiejscowienie opatrunku.

W przypadku braku na stanie magazynowym siatki opatrunkowej Codofix wyślemy rękaw opatrunkowy innej firmy.

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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