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TZMO MATOSET zestaw opatrunkowy - jałowy
 

Cena: 4,30 pln

Opis słownikowy

Producent TZMO

Opis produktu
 

MATOSET zestaw opatrunkowy - jałowy (MA-991-ZAB2-002)

Właściwości / zastosowanie:

- zestaw uniwersalny - przydatny przy wielu procedurach zabiegowych
- dwie komory blistra: jałowa separacja materiału czystego od brudnego, jedna z komór idealna jako pojemnik na płyny.
 
Opakowanie zawiera:

-  tupfery- kule z gazy 17-nitkowej, 20cm x 20cm, 6 szt.
- pęseta plastikowa, 1 szt.  

Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania zestawów:

Usprawniające pracę:
- skrócenie czasu przygotowania i wykonania procedury: zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia danej
procedury
- podwyższenie komfortu pracy: zestaw zawiera wszystkie potrzebne materiały w bezpiecznym opakowaniu, a twardy blister pełni
dodatkowo funkcję jednorazowego pojemnika
- szybkie i łatwe przygotowanie dokumentacji medycznej dzięki wygodnym etykietom TAG
- ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie potrzebnych materiałów.

Epidemiologiczne:
- zmniejszenie ryzyka zakażeń i powikłań po zabiegu
- wzrost bezpieczeństwa personelu, pacjenta i szpitala dzięki gwarantowanej sterylności poszczególnych materiałów
- standaryzacja procedur - zawartość zestawu i sposób ułożenia poszczególnych wyrobów sprzyja standaryzacji danej procedury

Ekonomiczne:
- obniżenie kosztów wynikające z braku konieczności zakupu poszczególnych materiałów opatrunkowych, tworzenia pakietów wewnątrz
szpitala, sterylizacji, zużycia opakowań pośrednich i magazynowania
- łatwiejsze monitorowanie kosztów danej procedury dzięki sprawnemu obliczaniu ilości zużytych materiałów i eliminacji kosztów

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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ukrytych
- mniejsza ilość odpadów
- zmniejszenie ilości zużytych materiałów dzięki zawartości zestawu dostosowanej do danej procedury
- ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie - zestaw zachowuje gotowość do użycia przez okres do 5 lat

Rynkowe:
- podniesienie jakości usług medycznych w placówce
- wzrost satysfakcji pacjentów - poczucie bezpieczeństwa i indywidualnego traktowania
- wzrost konkurencyjności placówki medycznej
- budowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej - postrzegana będzie przez pacjentów jako ośrodek nowoczesny, o wysokich
standardach pracy.

Najważniejsze cechy zestawów proceduralnych MATOSET

Twardy blister to więcej niż opakowanie - pełni rolę zarówno bezpiecznego opakowanie zestawu jak również: jednorazowego pojemnika,
porządkową (separuje poszczególne elementy zestawu), segregacyjną (oddziela materiał czysty od brudnego, który powstał w czasie
procedury). Twardy blister posiada również zaokrąglone naroża, konstrukcję minimalizującą zranienie się, posiada łatwą i szybką
identyfikację miejsca otwarcia zestawu.

 

Zestawy zawierają TAG - dwa samoprzylepne odcinki będące integralną częścią etykiety. Umożliwiają:
- bezpieczną informację - gwarantuje bezbłędne wprowadzenie danych o wyrobie do dokumentacji medycznej oraz dokumentacji
pacjenta
- szybki sposób przeniesienia danych - eliminuje konieczność przepisywania danych z etykiety
- komfort pracy - skraca czas przygotowania dokumentacji medycznej
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