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Taca / tacka do podawania leków na 32 kieliszki (16x2)
 

Cena: 189,90 pln

Opis słownikowy

Producent Alkar

Opis produktu
 

Taca do podawania leków z miejscem na 32 kieliszki. Taca posiada 16 zestawów w których znajdują się po 2 miejsca na kieliszki oraz
miejsce na umieszczenie opisu identyfikującego pacjentów.

 

Właściwości:

zmniejsza możliwości pomyłki przy rozdysponowaniu leków pacjentom
ułatwia podawanie leków pacjentom - każdy zestaw na tacy posiada przezroczystą osłonę pod którą można umieścić
szczegółowy opis dotyczący pacjenta, któremu ma zostać podany lek
przy wykorzystaniu systemu kolorowych kieliszków wpływa na ułatwienie segregacji i organizacji leków (np. pod względem pory
dnia, grupy pacjentów czy przeznaczenia np. kieliszki zielone - leki przeciwbólowe, żółte na uspokojenie, czerwone - leki
przeciwgorączkowe, niebieskie - leki nasenne itd.)

Pojemność tacy: 32 kieliszki (16 x 2)

Wymiary: 430 x 325 x 60 mm

Jednorazowe kieliszki przedstawione na zdjęciach dostępne są osobno.

 
 

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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