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Wkład jednorazowy FLOVAC 1L - do ssaków ASKIR
 

Cena: 15,99 pln

Opis słownikowy

Producent CA-MI

Opis produktu
 

Cena dotyczy tylko wkładu (zbiornik dostępny oddzielnie)

FLOVAC - jednorazowy miękki wkład wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony
jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy. Wkład musi być umieszczony w specjalnym
zbiorniku wielokrotnego użytku z poliwęglanu z możliwością dezynfekcji i sterylizacji. Stosowanie systemu FLOVAC pozwala zmniejszyć
koszty mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz poprawia warunki

Pojemnność: 1L

Stosowany w ssakach:
- New Askir 20
- New Askir 30
- New Askir 30 Proximity
- New Askir 230V/12BR
- New Askir 36BR
- New Askir 118 WM

Zalety wkładów jednorazowych FLOVAC:
- hermetycznie zgrzewane
- PACJENT port do podłączenia drenu z pacjentem
- Zawleczka do zamknięcia portu PACJENT
- port do podłączenia ssaka
- port do podłączenia kolejnego wkładu
- port do zamknięcia zapełnionego wkłądu

 

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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