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Sonda gastrostomijna do podawania pokarmu Kangaroo ze
złączem ENFit - 5szt.
 

Cena: 995,00 pln

Opis słownikowy

Producent Kendall

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na
konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 

W przypadku pilnej realizacji, przed zakupem prosimy o potwierdzenie dostępności wybranego rozmiaru na stanie magazynowym. Brak
towaru wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia do 4 tygodni. 

 

Sondy gastrostomijne KangarooTM są przeznaczone do długotrwałego podawania pokarmu i zapewniają pacjentowi odpowiedni
komfort użytkowania. Dostępne są w licznych rozmiarach i z balonami o różnej wielkości. Zgłębnik żołądkowy, cewnik do karmienia,
sonda do karmienia.

Cechy i korzyści

- Wykonane z trwałego, przezroczystego silikonu medycznego dla zapewnienia większej żywotności.
- Wewnętrzny silikonowy balon mocujący poprawia komfort pacjenta i uszczelnia od wewnątrz stomię, zmniejszając ryzyko wyciekania
treści żołądkowej.
- Zewnętrzny dysk stabilizujący z „uniesioną stopką” umożliwia przepływ powietrza wokół stomii, ułatwiając utrzymanie jej w dobrej
kondycji.
- Krótki i zaokrąglony koniec dystalny sondy z otwartym światłem zapewnia optymalną wydajność sondy i wygodę pacjenta.
- Nadrukowana podziałka umożliwia pomiar głębokości stomii.
- Złącze typu ENFit do podawania leków umożliwia podawanie leków bez konieczności odłączania pompy do karmienia

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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Opakowanie: 5szt.

Dostępne rozmiary:

12 Fr/Ch średnica, 5 ml balon nr kat. 8884715122E
14 Fr/Ch średnica, 5 ml balon nr kat. 8884715148E
16 Fr/Ch średnica, 20 ml balon nr kat. 8884720163E
18 Fr/Ch średnica, 20 ml balon nr kat. 8884720189E
20 Fr/Ch średnica, 20 ml balon nr kat. 8884720205E
22 Fr/Ch średnica, 20 ml balon nr kat. 8884720221E
24 Fr/Ch średnica, 20 ml balon nr kat. 8884720247E

 

 
 

Parametry

Rozmiar CH 12 (0,00 pln), CH 14 (0,00 pln), CH 16 (0,00 pln), CH 18 (0,00 pln), CH 20 (0,00 pln), CH 22
(0,00 pln), CH 24 (0,00 pln)
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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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