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Strzykawka jedn. użytku 50ml
 

Cena: 1,90 pln

Opis słownikowy

Producent JANPOL

Rezerwacja Oczekujemy na dostawę, złożone
zamówienia zostaną niezwłocznie
zrealizowane po uzupełnieniu stanów*

Opis produktu
 

Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku o pojemności 50ml.

sterylna - niepirogenna - nietoksyczna

Strzykawka dostępna jest w 3 wersjach:

- z końcówką do cewników (tzw. "żaneta") - stosowane we współpracy z cewnikami, sondami żołądkowymi; do wykonywania płukań i
aspiracji płynów oraz wydzielin; do karmienia pacjentów np. przez gastrostomię.

- końcówką LUER-LOCK - przystosowana do współpracy z pompami infuzyjnymi

- z końcówką LUER - przystosowana do współpracy z pompami infuzyjnymi

* Oczekujemy na dostawę - dostawca przyjął nasze zamówienie i jest ono w trakcie realizacji na nasz magazyn.

Ze względu na okoliczności niezależne od nas, nadal oczekujemy na uzupełnienie stanów.

Istnieje możliwość, aby mogli Państwo złożyć zamówienie i wstępnie zarezerwować powyższy towar. 

Po uzupełnieniu braków wszystkie zamówienia zostaną niezwłocznie zrealizowane w kolejności złożonych rezerwacji.

Gdy zamówienie zawiera inne dostępne od ręki produkty, w uzgodnieniu z klientem paczkę nadamy według wybranego sposobu dostawy, a
po uzupełnieniu braków resztę wyślemy Pocztą już na nasz koszt.

W przypadku pytań dotyczących rezerwacji, prosimy o kontakt telefoniczny: 17 225 01 23 lub mailowy: zamowienia@dlapacjenta.pl

 

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/strzykawka-jedn-uzytku-50ml.html
http://www.aptusshop.pl/
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Parametry

Wersja LUER (0,00 pln), LUER-LOCK (0,00 pln), Żaneta do cewników (0,00 pln)
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