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Viscoplast Zestaw Uniwersalny, Plastry, 24 szt.
 

Cena: 9,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 24 szt.

Postać -

Producent 3M VISCOPLAST S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Zestaw zawiera 24 plastrów o różnych kształtach i rozmiarach oraz jeden duży plaster do cięcia

Chronią rany przed zanieczyszczeniem

Wodoodporne podłoże

Wykonane z materiału przepuszczającego powietrze

Chłonny opatrunek nie przykleja się do rany

Opakowanie zawiera 24 plastry: 2 szt - 10 cm x 6 cm, 4 szt - 72 mm x 25 mm, 8 szt - 72 mm x 19 mm, 6 szt - 57 mm x 16 mm, 4 szt - 38
mm x 10 mm.

Viscoplast™ Zestaw Uniwersalny to 24 plastry o różnych kształtach i rozmiarach, gotowe do zabezpieczenia ran i otarć, które mogą
przydarzyć się w domu. Plastry są wykonane z oddychającego materiału i są wyposażone w chłonny opatrunek, który nie przykleja się
do rany. Możesz je po prostu przykleić i dalej spędzać czas z rodziną.

Niewielkie skaleczenie, zadrapanie czy pęcherz nie powinno przeszkodzić Ci w realizacji Twoich planów. Dzięki Viscoplast™ Zestaw
Uniwersalny w apteczce pierwszej pomocy jesteś zawsze gotowy, aby poradzić sobie z drobnymi zranieniami swoich bliskich, które
przydarzyły się w domu, dzięki czemu nikt nie musi zmieniać swoich planów. Plastry są wykonane z materiału przepuszczającego
powietrze, dzięki czemu są wygodne w użytkowaniu. Dzięki chłonnemu opatrunkowi, który nie przykleja się do rany, łatwo je usunąć.
Każdy plaster chroni ranę przed zanieczyszczeniem. Opakowanie zawiera 24 plastry o różnych kształtach i rozmiarach, gotowe do
zabezpieczenia większości skaleczeń i zadrapań. W zestawie znajduje się również duży plaster, który można przyciąć do pożądanego
rozmiaru, a dzięki elastycznemu materiałowi, który porusza się wraz z ciałem, plastry są prawie niewyczuwalne.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

