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Torba medyczna dla pielęgniarek - duża - TRM-21
 

Cena: 349,00 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

 

Torba medyczna dla pielęgniarek

Dane techniczne:

Wysokość: 35 cm
Szerokość: 20 cm
Długość: 37 cm
Ilość komór: 1
Ilość kieszeni: 1
Waga: 1,4 kg

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/torba-medyczna-dla-pielegniarek-duza-trm-21.html
http://www.aptusshop.pl/
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Pojemność: 26 litrów

 

Właściwości / zastosowanie:

Obszerna, wygodna i pojemna torba lekarska dedykowana służbom medycznym.

Jej zalety to: wygodny, szeroki i szybki dostęp do komory głównej, gdzie znajduje się duża kieszeń zapinana na rzep, liczne kieszonki z
siatki zamykane na suwak.

Zastosowanie siatki umożliwia łatwy przegląd zawartości torby. Cztery kodowane kolorami saszetki mocowane na rzep z
przezroczystym wierzchem i opiankowanym spodem. Środek torby wykończony materiałem wodoodpornym WDP, bardzo łatwo
zmywalnym. Z przodu torby duża zewnętrzna kieszeń z uchwytami z taśmy gumowej utrzymująca przedmioty o różnych gabarytach
oraz kieszeń z siatki.

Uchwyt ręczny i pas nośny na ramię odpinany.

Do apteczki proponujemy zakup wyposażenia według normy:

- DIN 13157
- DIN 13164
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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
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