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/ Wkłady chłodzące - 2 szt. Skierowanie na badanie genetyczne – 1 szt.
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rozpoznania, proponowanych oraz mozliwych metod diagnostycznych, leczniczych, dajacych sie przewidziec nastepstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowan. Przed podjeciem jakichkolwiek działan
zwiazanych z rozpoczeciem lub kontynuowaniem danego leczenia nalezy kazdorazowo skonsultowac sie z lekarzem. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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ulotce informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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