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Link do produktu: https://sklep.rena.rzeszow.pl/hydrofilowy-cewnik-urologiczny-nelaton-dla-chlopcow-speedicathcoloplast-30-sztuk-p-1113.html

Hydrofilowy cewnik urologiczny
nelaton dla chłopców SpeediCath
Coloplast - 30 sztuk
Cena

180,65 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

286060

Producent

Coloplast

Opis produktu
Hydrofilowy cewnik urologiczny SpeediCath Coloplast - 30 sztuk

Cewnik urologiczny SpeedCath to wysokiej jakości produkt medyczny z możliwością natychmiastowego użytkowania. Zastosowanie
specjalnej hydrofilowej powłoki oraz polerowane oczka są gwarantem bezpieczeństwa i wygody podczas codziennego użytkowania. Produkt
może być używany przez kobiety oraz mężczyzn.
Cewnik SpeediCath został stworzony z myślą o osobach, które na co dzień mają problemy z nietrzymaniem moczu w celu zapewnienia
maksimum wygody oraz zmniejszenie ryzyka z uszkodzeniem cewki moczowej. Hydrofilowa powłoka oraz polerowane oczka zapewniają
szybkie i bezpieczne cewnikowanie. Model SpeediCath cieszy się dużym zadowoleniem wśród naszych klientów ze względu na szybkość
działania oraz dyskrecje.
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Zalety Cewnika urologicznego dla chłopców SpeediCath Coloplast

Możliwość natychmiastowego użycia.
Łatwy w użyciu.
Dostępny w wielu rozmiarach.
Zastosowanie samoprzylepnej naklejki pozwala utrzymać cewnik w odpowiednim miejscu.
Powłoka hydrofilowa oraz polerowane oczka zmniejszają tarcie i zapewnia wygodne użytkowanie.
Wykonany z materiału PVC.
Okrągły uchwyt pozwala na wygodne otwarcie opakowania.
Produkt medyczny.
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Specyfikacja Cewnika urologicznego dla chłopców SpeediCath Coloplast
Kod produktu

Nazwa

Rozmiar

286060

SpeediCath

CH06 / 2,0 mm

286080

SpeediCath

CH08 / 2,7 mm

286100

SpeediCath

CH10 / 3,3 mm

286120

SpeediCath

CH12 / 4,0 mm

Producent: Coloplast

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup cewników w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.
Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas 532-462-001 Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.
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Potrzebujesz innego modelu cewnika ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów
jak: Coloplast, Convatec.
Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.
Na życzenie klienta wystawiamy paragon lub fakturę Vat.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar cewnika: CH06/ 2,0 mm , CH08/ 2,7 mm , CH10/ 3,3 mm , CH12 / 4,0 mm

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

