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Leukoplast barrier plaster z opatrunkiem x 20 szt
 

Cena: 12,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Plastry

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Obawiasz się ryzyka zanieczyszczenia drobnych ran czy skaleczenia? Wypróbuj Leukoplast barrier, który tworzy barierę chroniącą ranę
przed zakażeniem i infekcją.

Charakterystyka
Leukoplast barrier to wodoodporny plaster, który chroni drobne rany, takie jak skaleczenia, przed infekcją i wspiera proces gojenia.
Pacjenci mogą nosić plaster podczas mycia i kąpieli, ponieważ rana pozostaje chroniona przed brudem i bakteriami. Tym, co wyróżnia tę
technologię, jest jej naprzemienna tarcza ochronna: z jednej strony plaster przepuszcza parę wodną, dzięki czemu skóra może
oddychać. Z drugiej strony plaster zapewnia wodoodporną i odporną na bakterie barierę, która pomaga zapobiegać infekcji rany.
Opatrunek na ranę jest chłonny, nie przywiera do rany i dobrze ją amortyzuje. Miękka powierzchnia zapewnia bardzo wysoki poziom
komfortu. Możesz poruszać się swobodnie, ponieważ plaster dobrze dopasowuje się do kształtu ciała i tekstury skóry. Klej akrylowy nie
zawiera lateksu

Zalety Leukoplast® barrier:
Jest idealny do ochrony drobnych ran, takich jak skaleczenia, skaleczenia i otarcia
Wzajemna tarcza ochronna: z jednej strony łatka stanowi silną, wodoodporną i odporną na bakterie barierę ochronną; z
drugiej strony przepuszcza parę wodną, dzięki czemu skóra może oddychać
Pomaga zapobiegać infekcji ran
Nawet w wodzie rana jest chroniona i dlatego może być noszona podczas mycia i kąpieli
Opatrunek nie przylega do rany
Przylepiec jest wygodny w użytkowaniu, ponieważ miękki elastyczny materiał dopasowuje się do ciała i umożliwia
normalny ruch

Leukoplast barrier zostały wyprodukowane bez lateksu i są bardzo przyjazne dla skóry
Kiedy stosować?

Chroni drobne rany przed zanieczyszczeniem i infekcjami, nadaje się również podczas mycia lub kąpieli.
Opakowanie zawiera 20 szt plastrów w trzech rozmiarach:
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8x (22x72 mm)
8x (38x36 mm)
4x (38x38 mm)

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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