WSZYSTKIE
ZALETY WODY...

i więcej!
Podobnie jak woda, Burnaid potrafi szybko schłodzić miejsce
oparzenia co pomaga zminimalizować uszkodzenia tkanki.
W przeciwieństwie do wody jednak, Burnaid...
- utrzymuje się na ranie (to w ponad 90% woda uwięziona w żelu)
- pomaga zminimalizować cierpienie związane z odczuwaniem bólu
- może być użyty wszędzie tam, gdzie nie ma do niej dostępu
- często eliminuje potrzebę użycia środków przeciwbólowych
- jest bardziej wygodny i mniej kłopotliwy w użyciu
- zapewnia sterylną barierę przed zakażeniem
- posiada właściwości antybakteryjne
- szybko uśmierza ból

naturalny wybór

żel i opatrunki

Burnaid Gel - żel w saszetkach jednorazowego użytku

rozmiar

numer katalogowy

3,5g

BS35

Burnaid Dressing - opatrunki żelowe na oparzenia

rozmiar

numer katalogowy

- uśmierzają ból
- odbierając ciepło z miejsca oparzenia skutecznie schładzają
- stanowią sterylną barierę przeciwko zakażeniu
- nie przywierają do rany
- mają właściwości antybakteryjne
- przynoszą ulgę
- są wygodne w transporcie
- mogą być użyte na każdej części ciała

10cm x 10cm
20cm x 20cm
55cm x 40cm
Face Mask
(40cm x 30cm)

BD10
BD20
BD55
BDF1

Burnaid - małe zestawy opatrunków na oparzenia

numer katalogowy

BKS

rozmiar

ilość

- uśmierza ból małych, miejscowych oparzeń
- skutecznie schładza
- jest łatwy do spłukania
- zapobiega infekcji
- jest sterylny

- stanowią idealne uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy
- są znakomite dla restauracji, kuchni, warsztatów, szkół,
laboratoriów, gospodarstw domowych

Burnaid - duże zestawy opatrunków na oparzenia
- to uniwersalne zestawy opatrunków żelowych odpowiednie
do wszystkich miejsc o podwyższonym i dużym ryzyku
wystąpienia oparzeń
- są znakomite dla służb ratowniczych, wojska i przemysłu

saszetka 3,5g
10cm x 10cm
rękawiczki (para)
nożyczki
opaska dziana
rzep podtrzymujący

5
1
1
1
1
1

numer katalogowy

BKL

rozmiar

ilość

Saszetka 3,5g
10cm x 10cm
20cm x 20cm
rękawiczki (para)
nożyczki
opaska dziana

20
5
2
1
1
1

Dystrybucja w Polsce:

Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6
40-241 Katowice
tel. 32 493 70 20
fax. 32 493 70 22
www.laerdal.pl
lmp@laerdal.pl

Oddział Białystok
tel. 85 874 21 52
bialystok@laerdal.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@laerdal.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@laerdal.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@laerdal.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@laerdal.pl

