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Plaster Polovis 5mx 50 mm przylepiec JEDWABNY
 

Cena: 11,95 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent 3M POLAND SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Plastet Polovis 5mx 50 mm przylepiec JEDWABNY

Viscoplast™ Polovis to jedwabny, odporny na wodę i uniwersalny przylepiec do cięcia o wysokiej przyczepności, który skutecznie mocuje
nieporęczne opatrunki, gazę i szyny. Doskonale sprawdzi się do zabezpieczania opatrunków na nadgarstkach i palcach oraz do innych
zastosowań, gdzie wymagana jest duża siła chwytania. To świetna alternatywa dla taśm sportowych. Nie zawiera lateksu, dzięki czemu
jest odpowiedni dla osób uczulonych na naturalny lateks. To niezbędnik każdej domowej apteczki.

Przylepiec Viscoplast™ Polovis jest wyrobem medycznym zapewniającym długotrwałe uczucie komfortu. Wykonany jest z materiału
przypominającego jedwab, który przepuszcza powietrze i pozwala skórze oddychać. Rozrywa się w dowolnym kierunku, dzięki czemu
łatwo się dzieli bez konieczności korzystania z nożyczek i umożliwia zastosowanie potrzebnej długości. Z jednej strony przylepca
zastosowano hipoalergiczny klej akrylowy, który dobrze trzyma się skóry. Ma 50 mm szerokości i 5 m długości. Zawinięty jest na rolce z
tworzywa sztucznego, zabezpieczonej pierścieniem, który ochroni go przed zabrudzeniem.

Zastosowanie
Do zabezpieczania opatrunków np. na palcach czy nadgarstkach, gaz i szyn oraz do innych zastosowań np. do mocowania drenów,
rurek, przewodów oraz urządzeń, gdzie wymagana jest duża siła chwytania.

Sposób użycia
  Oderwij lub odetnij za pomocą nożyczek odpowiedni kawałek przylepca i z jego pomocą umocuj opatrunek na skórze, tak by przylepiec
nie miał kontaktu z raną.
  Wymieniaj zgodnie z potrzebą.

Cechy produktu

  uniwersalny,
  wodoodporny,
  oddychający,
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  jednorazowy,
  mocny i trwały,
  łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek,
  zawinięty na rolce,
  bez lateksu,
  kolor: biały,
  rozmiar: 50 mm x 5 m.

Specyfikacja techniczna

  tkanina przypominająca jedwab,
  klej akrylowy.

Ważne wskazówki

  Wyrób jednorazowego użytku.
  Chronić przed światłem słonecznym, przechowywać w suchym miejscu.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na rany.

Zawartość opakowania
1 sztuka

Producent

3M Deutchland GmbH
Health Care Businesss
Carl-Schurz Str.1
41453 Neuss, Niemcy
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