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Tygodniowa kasetka na leki na dwie pory dnia 7x2
 

Cena: 14,20 pln

Opis słownikowy

Producent EL-COMP

Opis produktu
 

Tygodniowa kasetka na leki na dwie pory dnia 7x2

 

Opis:

Kasetka na leki na cały tydzień.

Posiada 14 komór oznaczonych dniem tygodnia i porą dnia (rano, wieczór). Każdą otwiera się poprzez delikatne podniesienie wieczka
zamykającego.

Kasetka pozwala na przechowywanie, uporządkowanie i dawkowanie umieszczonych w niej leków, wedle zaleceń lekarza.

 

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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Wymiary całkowite: 165 x 86 mm

Wysokość: 19 mm

Wymiary komory: 21 x 37 mm

Atest PZH B-BŻ-6071-0149/18/C

 

Kolor kasetki dobierany losowo
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