Voor uw behoefte het juiste product.
In-het-oor toestellen (IHO)
Elektronische IHO-gehoorbescherming

cedis reinigings- en droogset AHO

Hebben meer effect dan 1000 woorden:
cedis 3D-animatiefilms
www.egger-info.com

Wij adviseren u graag:

ongewoons. Maar het is wel ongewoon daartegen niets te ondernemen.

gedeponeerd handelsmerk van
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH

Op maat gemaakte oorstukjes
Op maat gemaakte gehoorbescherming
Op maat gemaakte oorbescherming
Herbruikbare oordopjes
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany
www.egger-labor.com · www.egger-gehoerschutz.com

cedis elektrisch
hygiënestation

Bij hygiënische reinheid en bij functie- en waardebehoud horen de juiste ex-

• elektrische, behoedzame droging afhankelijk van het model, met kleine ventilator

tra producten. Zo vanzelfsprekend als handen wassen hoort bij de hygiëne.

• hygiënisch reinigen met UV-C licht

egger biedt voor nagenoeg iedere behoefte het passende, beproefde cedis

• veilige opslag voor gehoorsystemen en
oorstukjes

merkproduct.
Al meer dan twee decennia,

Achter-het-oor toestellen (AHO)

Neem a.u.b. voor informatie
over overige cedis producten en sets
contact op met uw vakkundige adviseur.

ming e.d. zijn oppervlakkige verontreinigingen of ophoping van vocht niets

cedis hygiëne- en
verzorgingsproducten voor
het dagelijks HOREN

In-het-oor toestellen

cedis reinigings- en droogset IHO

Bij het in het oor dragen van gehoorsystemen, oorstukjes, gehoorbescher-
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De praktische
basisuitrustingssets, bv.

vandaag en morgen.

• schakelt automatisch uit bij einde
programma

U ontvangt extra informatie in
de respectief uitvoerige productbrochure. Neem a.u.b. contact
op met uw vakkundige adviseur.

cedis elektrische Droogbox

cedis desinfectiespray

cedis desinfectiedoeken

cedis reinigingstabletten

cedis droogcapsules

cedis verzorgende gel

• voldoende plaats om te drogen en op te
bergen, bijvoorbeeld voor hoorsystemen
met oorstukjes, achter-het-oor-toestellen
van cochleaire implantaten, in-het-oorhoortoestellen, enz.

• voor eenvoudige, snelle en grondige
reiniging

• direct verwerkbare, vochtige doeken voor
oppervlakkige reiniging

• om in water op te lossen

• onttrekken opgehoopt zweet of condens
water

• huidverzorgingsgel met feel-good effect

• naar keuze met verstuiver, kwast, in
minizakuitvoering

• praktisch – in verschillende verpakkings
vormen

• om aan te brengen op wegwerpdoek
en daarop aansluitende oppervlakkige
reiniging

• losse doeken, zakdispenser, grote dispenser

• levert een effectieve bijdrage aan een
optimale werking en bescherming van
de kwetsbare elektronica en behuizing

• maken zelfs hardnekkige oppervlakkige
afzettingen en verontreinigingen los
• toepassing met cedis reinigingsbeker en
blaasbalg voor droging (los en als set)

• ontzien zo de gevoelige elektronica van
de gehoorsystemen

• werkzame stof van de Aloë Vera ter voor
koming van irritaties
• vergemakkelijkt het inbrengen

• drogingsproces het beste ‚s nachts
• toepassing met luchtdicht afsluitbare cedis
droogbeker of -zak (los en als set)

• automatische uitschakeling na alfoop
van de droogtijd

A L O E

U ontvangt extra informatie in de
uitvoerige productbrochure.
Neem a.u.b. contact op met uw
vakkundige adviseur.

V E R A

