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Link do produktu: https://redmed.pl/droplet-personalny-nakluwacz-dla-diabetyka-p-195.html

Droplet - Personalny nakłuwacz dla
diabetyka
Cena

27,00 zł

Cena poprzednia

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

nakluwacz_droplet

Kod EAN

5907996090334

Producent

HTL Strefa

Zadzwoń i zamów:

+48322490070

Opis produktu
Automatyczny nakłuwacz DROPLET z regulowaną głębokością nakłucia jest używany do uzyskiwania próbek krwi
kapilarnej. Jest łatwy w użyciu i zmniejsza odczucie dyskomfortu. Jest bardzo ważną częścią programu samodzielnego
monitorowania poziomu glukozy we krwi.
Nakłuwacz DROPLET jest urządzeniem do nakłuwania przeznaczonym do wielokrotnego użycia przez jedną osobę. Przyrząd
posiada regulowaną nasadkę pozwalającą ustawić głębokość nakłucia zależnie od grubości skóry oraz specjalną nakładkę do
pobierania krwi kapilarnej z miejsc alternatywnych takich jak przedramię, ramię, udo, łydka itd.
Co oznacza wartość 28G i 33G
Wartość G (gauge) oznacza grubość igły, im igła jest cieńsza tym nakłucie jest mniej bolesne. Jednakże niektóre badania krwi
wymagają by użyty lancet miał określoną grubość. Badania do określania np. wskaźnika PT/INR powinny być wykonywane
nakłuwaczami lub lancetami o grubość 21G. Natomiast badania glukozy (cukru) w krwi, jeżeli producent pasków nie zaleca
inaczej, mogą być wykonywane za pomocą najcieńszych dostępnych lancet.
Porównanie Grubości w milimetrach z wartością G (gauge).
21G - 0,82 mm
23G - 0,64 mm
25G - 0,51 mm
28G - 0,36 mm
30G - 0,30 mm
33G - 0,20 mm
34G - 0,18 mm
Zalety stosowania nakłuwacza automatycznego DROPLET:
bezpieczny - przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest
niewidoczna przed i po nakłuciu
optymalny - posiada 5-stopniową regulację głębokości nakłucia
intuicyjna obsługa - wystarczy naciągnąć lancet tak, jak włącza się długopis i nacisnąć przycisk
uniwersalny - kompatybilny z większością ogólnodostępnych na rynku lancetów personalnych
#KupujŚwiadomie #ProduktPolski

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Lancety 28G: Nie , op. 100szt. 28G (+ 13,50 zł ), op. 200szt. 28G (+ 19,95 zł )
Lancety 33G: Nie , op. 100szt. 33G (+ 14,85 zł ), op. 200szt. 33G (+ 23,45 zł )
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