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Zestaw VACUTEST próżniowy do pobierania moczu
(pojemnik na mocz, probówka) - sterylny
 

Cena: 6,30 pln

Opis słownikowy

Producent EL-COMP

Opis produktu
 

Sterylny zestaw próżniowy VACUTEST do pobierania próbki moczu, w którego skład wchodzą idealnie dobrane dla zapewnienia pełnej
wiarygodności badania pojemnik na mocz i probówka umożliwiające zarówno pobranie moczu, jak i bezpieczne umieszczenie materiału
do badania w probówce.

Właściwości:
- wyrób sterylny
- zamknięcie typu twist
- materiał plastik

Instrukcja użytkowania:
1. W celu uzyskania próbki należy dokładnie umyć ręce i części intymne, założyć rękawiczki jednorazowe i ostrożnie odkręcić wieczko w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
2. Wieczko odłożyć na czystą powierzchnię górna powierzchnią do dołu. Nie dotykać wewnętrznej powierzchni wieczka i pojemnika.
3. Pobrać próbkę moczu, napełniając go do 3/4 pojemności i szczelnie dokręcić wieczko.
4. Delikatnie wstrząsnąć zawartością pojemnika przed pobraniem próbki do probówki.
5. Częściowo unieść folię ochronną na wieczku (nie zdejmować jej całkowicie. Wewnątrz znajduje się igła, nie wkładać palca.
6. Włożyć probówkę, delikatnie nacisnąć. Probówka musi pozostać zanurzona do momentu aż się napełni i ustanie przepływ.
7. Wyjąć probówkę i ponownie nakleić folie ochronną.
8. Probówkę z moczem delikatnie potrząsnąć ok. 8-10 razy. Do laboratorium zanieść tylko probówkę.

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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Zawartość zestawu:
- sterylny pojemnik na mocz 120 ml
- sterylna probówka 9 ml
- instrukcja użytkowania
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