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Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 15 cm (Apteczka ABC)
 

Cena: 1,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Opaski

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Opaska dziana podtrzymująca to materiał opatrunkowy o wymiarach 4 m na 15 cm. Produkt wykonany z wysokiej jakości tkaniny
wiskozowej gwarantuje skórze odpowiednią cyrkulację powietrza podczas użytkowania. Prosta konstrukcja opatrunku ułatwia jego
stosowanie, bez względu na miejsce i okoliczności. Bandaż dziany o uniwersalnym charakterze sprawdza się do unieruchamiania i
mocowania opatrunków różnego rodzaju. Produkt może być wykorzystywany zarówno w charakterze udzielania pierwszej pomocy, jak
również podczas całego okresu leczenia.

Stosowanie opaski dzianej podtrzymującej dystrybutora Apteczka ABC zapewnia stabilną pozycję opatrunku, a także dodatkową
ochronę rany przed urazem. Produkt jednorazowy sprzedawany jest w niewielkim opakowaniu, dzięki czemu bez trudu zmieści się w
każdej apteczce.

Składniki
100 % wiskoza

Charakterystyka
Opaska dziana podtrzymująca Apteczka ABC to wyrób medyczny jednorazowego użytku, przeznaczony do zabezpieczania różnego
rodzaju ran. Produkt o uniwersalnym charakterze znajduje zastosowanie zarówno w domowej apteczce, jak i w użytku profesjonalnym.
Opaska pomaga zatrzymać opatrunek w miejscu, w którym powinno się odpowiednio zadbać o ranę. Tego rodzaju bandaż może być
stosowany u pacjenta w każdym wieku, bez obawy o reakcję alergiczną skóry.

Elastyczne opaski dziane są korzystnym rozwiązaniem nie tylko z punktu widzenia niskiej ceny. Tego typu produkty można z łatwością
dostosować do własnych potrzeb. Przyjemny w dotyku, a jednocześnie wytrzymały materiał wiskozowy można w dowolny sposób
przyciąć, celem dopasowania długości do rodzaju zabezpieczenia opatrunku. Należy jednak pamiętać, że opaski dziane nie powinny być
wykorzystywane bezpośrednio na ranę. Bandaż elastyczny z wiskozy zapobiega przemieszczaniu się opatrunku, a jednocześnie chroni
go przed bakteriami i zanieczyszczeniami.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/opaska-dziana-podtrzymujaca-4-m-x-15-cm-apteczka-abc.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Wiskoza jest materiałem charakteryzującym się nie tylko dużą przewiewnością. Sporym atutem tkaniny jest również jej higroskopijność,
czyli wchłanianie wilgoci oraz oddawanie jej otoczeniu. Cecha ta ma znaczenie w zakresie wygody długotrwałego noszenia opaski
dzianej. Materiał nie podrażnia skóry i niweluje ryzyko nadmiernego gromadzenia się wilgoci wokół opatrunku.

Opaska dziana podtrzymująca wykonana z tkaniny naturalnego pochodzenia doskonale przepuszcza powietrze. Dzięki temu jej noszenie
nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia takich objawów jak wysypka, zaczerwienienie czy podrażnienie skóry. Dodatkowym atutem
produktu jest fakt, iż przepuszcza on promieniowanie Rentgenowskie. Mając na sobie bandaż elastyczny nie trzeba więc martwić się o
nieprawidłowe wyniki prześwietlenia. Produkt jest całkowicie niejałowy.

Stosowanie
Opaska dziana podtrzymująca Apteczka ABC powinna być stosowana według zaleceń producenta lub na podstawie wskazówek lekarza
lub farmaceuty.

Produkt należy usunąć z opakowania poprzez nacięcie nożyczkami górnej warstwy opakowania. Opaskę należy umieścić na opatrunku
za pomocą czystych i osuszonych dłoni. Należy dostosować długość bandaża do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju obecnego
opatrunku. Bandaż należy zawiązać na tyle mocno, by opatrunek nie mógł się samoistnie przemieszczać, ale nie na tyle, by powodował
dyskomfort u pacjenta.

Zdjęcie bandaża powinno odbyć się w momencie, gdy absorbuje on zbyt wiele wilgoci lub też ulegnie zabrudzeniu.

Produkt jest przeznaczony do użytku jednorazowego. Nie powinien być nakładany bezpośrednio na rany.

Producent
Dystrybutor

Apteka Internetowa ABCapteka.pl - GROFARM Sp.j. Gromada i wspólnicy
ul. Przejazd 2A/4
15-430 Białystok

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