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Wyposażenie / wkład do apteczki wg. normy DIN 13157
 

Cena: 51,00 pln

Opis słownikowy

Producent Swing-med

Opis produktu
 

Skład wyposażenia DIN 13157:

1. Opatrunek w opakowaniu G - 1 szt.
2. Opatrunek w opakowaniu M - 3 szt.
3. Opatrunek w opakowaniu K - 1 szt.
4. Bandaż usztywniający 6 - 2 szt.
5. Bandaż usztywniający 8 - 2 szt.
6. Chusta opatrunkowa 600x800 mm - 1 szt.
7. Chusta trójkątna - 2 szt.
8. Chusta z fliseliny 200x300 mm - 5 szt.
9. Kompres 100x100 mm (2 szt.) - 3 op.
10. Kompres do oczu 50x70 mm - 2 szt.
11. Bandaże lecznicze 10x6 cm (4 szt.) - 2 op.
12. Plastry na palce 120x20 mm (2 szt.) - 2 op.
13. Plastry na opuszki palców (2 szt.) - 2 op.
14. Plastry 19x72 mm (2 szt.) - 2 op.
15. Plastry 25x72 mm (4 szt.) - 2 op.
16. Koc ratunkowy - 1 szt.
17. Rolka przylepca - 1 szt.
18. Nożyczki - 1 szt.
19. Worek foliowy - 2 szt.
20. Rękawice jednorazowe - 4 szt.
21. Gotowy kompres do wilgotnego schłodzenia - 1 szt.
22. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

DODATKOWO:
1. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

 

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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