Опис:
Відріз марлевий (марля) Віола медичний нестерильний (розмір 1 м х 90 см, 2 м х 90 см, 3 м х
90 см, 5 м х 90 см) зручний для виконання пов'язок з використанням нестерильного бинта.
Оптимальні розміри марлевих відрізів дозволяють широко використовувати їх не тільки в
медицині, але і для побутових цілей.
Марлеві відрізи нестерильні в індивідуальній упаковці можуть застосовуватися для
перев'язок, фіксації тампонів з вати і інших медичних виробів. Марлеві відрізи можуть бути
частиною домашньої аптечки і набору швидкої допомоги. Марлеві відрізи підпресовані з
країв, що запобігає їх розмотування при випадінні з руки в момент накладення пов'язки.
Переваги:
- Виробляються без використання хлору;
- екологічно чистий продукт;
- зручні для виконання пов'язок з використанням нестерильного бинта;
- розміри марлевих відрізів дозволяють широко використовувати їх не тільки в медицині, але
і для побутових цілей.
- марлеві відрізи можуть бути частиною домашньої аптечки і набору швидкої допомоги;
- марлеві відрізи підпресовані по краях, що запобігає їх розмотування при випадінні з руки в
момент накладення пов'язки.
- якість вироблених марлевих відрізів відповідає вимогам європейських стандартів, оскільки
в Україні гармонізовано;
- європейський стандарт на марлю медичну.
- подразнюючий і алергічний вплив на шкіру відсутні.
Спосіб застосування:
Застосовуються з метою перев'язки ран і опіків.
Тампонада ран при кровотечах.
Накладення пов'язок після хірургічних втручань з метою осушення ран і захисту їх від
вторинної інфекції.
Протипоказання:
Подразнюючий і алергічний вплив на шкіру пацієнта відсутні. Щоб уникнути ризику
задушення не давати дітям грати з марлею.
Технічні характеристики:
Марлеві відрізи виробляються відповідно до ТУ У 24.4-31301408-001-2001 «Відрізі марлеві
медичні. Технічні умови ». Розривне навантаження і поверхнева щільність відповідає типам
марлі відповідно до ДСТУ EN 14079.
Якість вироблених марлевих відрізів відповідає вимогам європейських стандартів, оскільки в
Україні гармонізовано європейський стандарт на марлю медичну.
Умови зберігання:
Марлеві відрізи повинні зберігатися в індивідуальній упаковці без пошкоджень.
Гарантійний термін не обмежений.
Зберігати в сухих приміщеннях. Дата виготовлення нанесена на упаковку.
Виробник.
ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола»
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова,75.

