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Taca / tacka do podawania leków na 28 kieliszków
 

Cena: 41,50 pln

Opis słownikowy

Producent BENE

Opis produktu
 

Taca do podawania leków z miejscem na 28 kieliszków.

Właściwości:

u?atwia podawanie i dozowanie leków dla pacjentów
 przy wykorzystaniu systemu kolorowych kieliszków u?atwia segregacj? i organizacj? leków pod wzgl?dem
pory dnia, grupy pacjentów czy przeznaczenia np. niebieskie kieliszki leki nasenne, kieliszki czerwone leki
przeciwgor?czkowe, kieliszki zielone leki przeciwbólowe, kieliszki ?ó?te na uspokojenie itd.

Po tacy mo?na pisa? permanentnym markerem oznaczaj?c por? dnia, imi? i nazwisko pacjenta, dawk? czy rodzaj
leku itp.

Pojemno?? tacy: 28 kieliszków

Wymiary: 39 x 29 cm (wys. 3,5cm)

 

Kieliszki jednorazowe przedstawione na zdj?ciach dost?pne s? 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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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