PIKTOGRAMY MATOSET - POKYNY
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Popis konkrétních parametrů produktů:
Vysvětlení

Piktogramy

Množství
1
(2 x 10)

1 kus
Balení: 2 sloupky po 10 kusech

Typ produktu

Vysvětlení

Piktogramy

Typ produktu
ochranné krytí:
- s lepicí páskou

tampony, tampony s výstřihem ve tvaru Y a O
NEURO

neurochirurgické tampony
tampony ve tvaru:
koule, fazole, dren, kornout, kapuce, hrášek
páska
břišní rouška s bavlněnou smyčkou

- s otvorem
- s otvorem a lepicí páskou
- pod hýždě
- ve tvaru T s otvorem

poporodní vložky Absorgyn
absorpční tampony, vysoce abs.tampony Absorba

- na instrumentální stůl

oční krytí, nosní tampony Absorba
podkladové obinadlo Matosoft
tubulární obvaz Tubula
obvaz se svorkou

ochranné krytí na stůl Mayo

sáček na tekutiny,
zdravotnická
fixační páska

Vysvětlení

Piktogramy

Vysvětlení

Piktogramy

Typ produktu
ručník na ruce

Symboly
hustota gázy
základní hmotnost netkané textilie

13,17, 20
30 g/m², 40 g/m²

gáza s RTG vláknem, netkaná textil s RTG vláknem

návlek na nohu/ruku
ochranné krytí nazdravotnické zařízení, krytí na C
rameno, ochranné krytí na kabeláž zdravotnického
zařízení kamery
chirurgický plášť: Standard, Perfect,
zástěra, rukávce, sesterská řepice
vyšetřovací rukavice, chirurgické rukavice,
obličejová maska s tkaničkami a gumičkami na uši
obdélníkový a kulatá nádoba, podnos, kryt na lampu
2- a 3- dílná miska, miska ve tvaru ledviny
tyčinka s houbičkou, s tamponem, lžíce do úst
kleště, jehelník, nůžky
nůž na stehy, ostří
pinzeta, svorka na pupeční šňůru, chirurgická pinzeta

TMS, BP, Special, Comfort, TF,
FB, PE
LATEX

17

LATEX

,4

bez pudru
s pudrem

symboly pro netkané textilie, lamináty a fólie

značky informující o obsahu latexu nebo pudru
počet vrstev gázy nebo netkané textilie

Rozměr
320 cm x 180 cm, s otvorem o průměru 8 cm
1 m x 2 cm
kapacita 200 ml
velikost ostří
velikost oděvu
velikost chirurgické rukavice

stříkačka, jehla, hadička
velikost vyšetřovací rukavice
katetr Foley, sáček na moč, sáček na orgány
transfuzní sada, Venflon

lepicí páska
Fixopore S náplast z netkané textilie
Netkaná náplast a netk.-fóliová náplast na fixaci kanyly
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