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Worki pooperacyjne SenSura Post Op z okienkiem sterylne
70mm (190100) - 5szt.
 

Cena: 331,00 pln

Opis słownikowy

Producent Coloplast

Opis produktu
 

Właściwości:

- nr katalogowy: 190100
- sterylne
- rozmiar: 10-70mm
- pojemność 680ml
- opakowanie 5szt.

SenSura Post Op to jedyny worek pooperacyjny dostępny z unikalnym dwuwarstwowym przylepcem
SenSura (w wersji sterylnej lub niesterylnej) z okienkiem, dający najwyższy stopień bezpieczeństwa dla pacjenta we wczesnym okresie
pooperacyjnym.

Nowe worki SenSura Post Op są zbliżone kształtem do standardowych worków SenSura, co ułatwia
szkolenie pacjenta na oddziale i umożliwia szybsze przejście ze sprzętu szpitalnego na sprzęt domowy.

Korzyści sprzętu SenSura Post Op:
- Łatwy dostęp do stomii w okresie pooperacyjnym. Można używać go w przypadku przetok oraz jako
worek do drenażu.
- Łatwiejsze przejście do samodzielności. SenSura Post Op ma ten sam kształt przylepca, oraz tę
samą wyściółkę, co inne worki SenSura.
- Możliwość kontroli stomii we wczesnym okresie pooperacyjnym.
- Efektywne opróżnianie worka dzięki nowemu ujściu.
- Nowe okienko w sprzęcie SenSura Post Op jest łatwe w obsłudze i można je zamykać bez ucisku

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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