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Worek do zbiórki moczu na nogę z drenem 30cm (przyjazny
dla skóry tył) - 750ml RÜSCH - 850343
 

Cena: 6,00 pln

Opis słownikowy

Producent RUSCH

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.097

Opis produktu
 

Worek na mocz do mocowanie na nodze przeznaczony do pozaustrojowej zbiórki moczu, odpowiedni dla osób mobilnych.

Produkt mocuje się na nodze przy użyciu pasków (do kupienia osobno tutaj).

Spodnia strona worka pokryta przyjaznym dla skóry materiałem polarowym zapobiega wystąpieniu podrażnień.

Produkt niesterylny, zaleca się go podłączać do niesterylnych urządzeń drenażowych np. męskie cewniki zewnętrzne.

 

Długość drenu: 30 cm

Pojemność: 750 ml

 

Właściwości:

- kurek Push-Pull, który można obsługiwać jedną ręką umożliwia szybkie i higieniczne opróżnienie worka

- zastawka antyrefluksowa zapobiega cofaniu się moczu i zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

- elastyczny, odporny na zginanie dren o długości 30 cm, zapewniający skuteczny odpływ moczu zakończony uniwersalnym łącznikiem
żebrowanym z nasadką ochronną

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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- czytelna podziałka w ml ułatwiająca kontrolę ilości oddawanego moczu

- mocowany za pomocą standardowych miękkich pasków (dołączone do opakowania 10 sztuk)

- bez lateksu

- wyrób niesterylny

- przyjazdy dla skóry, polarowy tył worka

 

Kod: 850343
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