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Windi - kateter rektalny na problemy z kolką
 

Cena: 44,90 pln

Opis słownikowy

Producent Fridababy

Opis produktu
 

Katerer rektalny Windi to prosty i bezpieczny w użyciu wyrób medyczny. Jest to rurka doodbytnicza bezpiecznie i naturalnie
odprowadzająca nadmiar gazów u dzieci, opracowana przez lekarzy pediatrów.

Właściwości:
- Prosty i bezpieczny w użyciu
- Nie zawiera BPA (szkodliwy związek organiczny z grupy bisfenoli stosowany w produkcji tworzyw sztucznych)
- Wyrób medyczny klasy 1
- Nie ma potrzeby używania kropli lub innych środków zaradczych
- Zaprojektowany dla dzieci od pierwszego dnia życia
- Testowany klinicznie

Sposób użycia:
1. Delikatnie rozmasować brzuszek dziecka zgodnie z ruchem wskazówek zegara kierując się do dołu.
2. Natłuścić końcówkę Windi, polecamy olej kokosowy, ale można użyć dowolnego smaru.
3. Podnieść stopy dziecka i przygotować pieluchę.
4. Delikatnie włożyć Windi do odbytu dziecka (podobnie jak termometr doodbytniczy). Odczekać kilka sekund, do momentu kiedy da się
słyszeć gwizdek. Jeśli nie słychać dźwięku ponownie wymasować brzuch i powtórzyć kroki 3-4. Po zakończonym zabiegu usunąć rurkę i
wyrzucić ją.

Środki ostrożności:
Nie zostawiać katetera rektalnego w odbytnicy dziecka.

Zużyty kateter Windi, wyrzucić po użyciu.Nie używać ponownie raz wykorzystanej rurki - użycie tego samego katetera może stwarzać
ryzyko zakażenia.

Nie używać wyrobu więcej niż trzy razy w ciągu 24 godzin.

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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