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Żel do USG AQUASONIC CLEAR 5 L
 

Cena: 113,70 pln

Opis słownikowy

Producent Aquasonic Parker

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Opakowanie: 5L

Bezbarwny, bezwonny żel do transmisji ultrasonograficznych Produkt renomowanej firmy PARKER Labs USA. Ten światowy potentat w
dziedzinie medycyny proponuje kilka ciekawych pozycji dla: pracowni USG Gabinetów medycyny estetycznej gabinetów
dermatologicznych gabinetów laseroterapii i wszędzie tam, gdzie jakość używanych preparatów a ogromne znaczenie dla diagnostyki.
Żel o najwyższym światowym standardzie, najczęściej stosowany żel w diagnostyce i terapii ultrasonograficznej. Rekomendowany do
wszystkich działań w których jest wymagany lepki i kleisty żel.

Właściwości:

- nie zawiera barwników i aromatów akustycznie właściwy dla szerokiej gamy częstotliwości ultrasonograficznych
- hypoalergiczny
- bakteriostatyczny
- niewywołujący podrażnień
- niezawierający aldehydu mrówkowego
- niezawierający środków spermobójczych
- rekomendowany przez czołowych producentów medycznego sprzętu ultrasonograficznego Żel Aquasonic Clear Ultrasound PARKER
LABS. jest często używany przez diagnostów USG.

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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