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Zestaw opatrunków na oparzenia, torba (przemysł)

112.130.151Kod produktu:

Zestaw opatrunków na opatrzenia zamknięty w praktycznej torbie. Przeznaczony jest do stosowania w halach 

produkcyjnych oraz zakładach pracy.

 

CECHY:

W jego skład wchodzą: nożyczki, bandaż, żel w butelce, opatrunek na twarz o rozmiarach 30 cm x 40 cm, 2 opatrunki na 

oparzenia o rozmiarze 5 cm x 15 cm, 2 kwadratowe opatrunki 10 cm x 10 cm oraz jeden opatrunek o wymiarze 10 cm x 

40 cm

Stosowane na oparzenia opatrunki oparte są o nowatorską formułę hydrożelu, dzięki temu szybko schładzają ranę oraz 

chronią ją przed zanieczyszczeniem

Składają się z nietkanej tkaniny poliestrowej, która nasączona jest żelem chłodzącym - dzięki temu odprowadzają ciepło z 

konkretnego miejsca, nie dopuszczając do wyziębienia organizmu

Uniwersalny zestaw wyróżnia się szerokim zastosowaniem - opatrunki mogą być używane na wszelkiego rodzaju 

oparzenia

Nie przyklejają się do ran oraz są bezpieczne dla śluzówek i oczu

Cały zestaw zgodny jest z przepisami dotyczącymi sprzętu medycznego oraz łatwy w transporcie i przechowywaniu
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Atest FDA

Marka Water Jel

Termin przydatności 5 lat

Typ produktu Zestaw opatrunków


