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Worek na mocz 2000ml w systemie zamkniętym A4
 

Cena: 7,00 pln

Opis słownikowy

Producent Unomedical

Opis produktu
 

Worek na mocz w systemie zamkniętym A4 o pojemności 2000 ml

Właściwości:

Unikalne cechy systemu zamkniętego A4 w pełni zaspokajają potrzeby użytkowników w zakresie łatwej obsługi, pewności,
bezpieczeństwa i kontroli zakażeń.

Właściwości worka umożliwiają długotrwałe stosowanie, a konstrukcja systemu umożliwia opiekę nad pacjentem bez ryzyka otwarcia
systemu.

Utrzymanie systemu w stanie zamkniętym znacząco zmniejsza ryzyko infekcji układu moczowego, przez co ogranicza istotnie koszty
hospitalizacji.

 

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Charakterystyka:

- wyposażony w zawór zwrotny (NRV)
- z filtrem powietrza
- posiada klamrę zaciskową
- szczelny zawór wylotowy typu T ogranicza ryzyko wystąpienia zakażeń krzyżowych oraz infekcji
- posiada zastawkę antyzwrotną
- dren: 120 cm
- wolny od lateksu
- sterylny

Wraz z cewnikami zewnętrznymi lub cewnikami wewnętrznymi typu Foley, stanowią kompletny system do zbiórki moczu.

Kod producenta: 381551S

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
/index.php/cPath/12_14
/index.php/cPath/12_13
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

