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Worek do tygodniowej zbiórki moczu z portem do pobierania
próbek i drenem 1,2m - 2L Zarys
 

Cena: 6,90 pln

Opis słownikowy

Producent Zarys

Opis produktu
 

Worek na mocz wykonany z medycznego PCV o grubości 0,40 mm, przeznaczony do pozaustrojowej zbiórki moczu i innych płynów
ustrojowych.

Wyrób do stosowania do tygodniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, którego cechą jest możliwość długotrwałego stosowania i
zmniejszenie ryzyka zakażeń i infekcji.

 

Właściwości:

- posiada szczelny zawór spustowy typu poprzecznego T, który można obsługiwać jedną ręką

- wyposażony w samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek

- dren z materiału zapobiegającemu zaginanie i skręcanie, zapewniający skuteczny odpływ moczu

- posiada dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym

- zastawka antyreflyksyjna (bezzwrotna)

- ze wzmocnionymi uchwytami do powieszenia na standardowym wieszaku do worków na mocz

- ma czytelną skalę worka

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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- tylna ścianka ułatwia wizualną ocenę zebranego moczu

- wyrób sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- pakowany pojedynczo

 

W celu pobrania próbki moczu zakończenie stożkowe strzykawki należy wprowadzić w silikonową membranę bezigłowego portu i
pobrać mocz do strzykawki. Po usunięciu strzykawki z portu, ulegnie on samoistnemu uszczelnieniu.

Napełniony worek należy opróżnić za pomocą zaworu spustowego lub można go wymienić na nowy.

Zużyty worek odłączyć od cewnika

 

Długość drenu: 120 cm

Pojemność: 2000 ml

Kod: WMT2000-120
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