Właściwy produkt na każdą potrzebę
Aparaty słuchowe douszne
Elektroniczne douszne ochronniki słuchu

Zestaw do czyszczenia i suszenia aparatów
słuchowych zausznych cedis

Mówią więcej niż 1000 słów:
Filmy animacyjne 3D firmy cedis
www.egger-info.com

Służymy radą:

żadnym nietypowym zjawiskiem. Nietypowym jest natomiast niezrobienie

zarejestrowany znak towarowy firmy
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH

Indywidualnie dopasowane wkładki uszne
Indywidualnie dopasowane ochronniki słuchu
Indywidualnie dopasowane ochronniki na uszy
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany
www.egger-labor.com

Elektryczny aparat do
czyszczenia cedis

niczego, aby się ich pozbyć.

• elektryczne, delikatne suszenie w zależności
od modelu z miniaturowym wentylatorem

Do higienicznej czystości oraz zachowania sprawności i wartości należą

• higieniczne czyszczenie światłem UVC

produkty dodatkowe. Jest to tak samo zrozumiałe jak mycie rąk dla higieny
ciała.

• bezpieczne przechowywanie systemów
słuchowych i wkładek usznych

Firma egger oferuje odpowiednie, sprawdzone produkty cedis dla prawie

• Automatyczne wyłączanie po zakończeniu
programu

każdego zapotrzebowania.

Aparaty słuchowe zauszne

Informacji na temat pozostałych
produktów i zestawów cedis udzielą
Państwu sklepy specjalistyczne.

słuchu itp. w uchu powierzchowne zanieczyszczenia lub wilgoć nie są

Produkty do higieny i
pielęgnacji firmy cedis

Słuchawki douszne

Zestaw do czyszczenia i suszenia aparatów
słuchowych dousznych cedis

Podczas noszenia systemu słuchowego, wkładek usznych, ochronników
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Praktyczne, kompletne
zestawy, np.:

Od ponad dwóch dziesięcioleci,
dzisiaj i jutro.

Dodatkowe informacje znajdą
Państwo w odnośnej obszerniejszej
broszurze produktów. Informacji udzielą
Państwu sklepy specjalistyczne.

Elektryczny aparat do
suszenia cedis

Spray do czyszczenia cedis

Chusteczki czyszczące cedis

Tabletki czyszczące cedis

Kapsuły osuszające cedis

Żel pielęgnacyjny cedis

• łatwe, szybkie i dokładne czyszczenie

• rozpuszczane w wodzie

• osuszają aparaty z potu i skroplin

• żel pielęgnacyjny

• dosyć miejsca do suszenia i przechowywania
systemów słuchowych, wkładek dousznych,
procesorów do zausznych aparatów
Cochlea i dousznych słuchawek.

• do wyboru jako buteleczka z rozpylaczem,
ze szczoteczką lub w wersji kieszonkowej
mini

• gotowe do użycia, wilgotne chusteczki do
czyszczenia powierzchni aparatów

• usuwają uporczywe osady i zabrudzenia
• do użycia w połączeniu z pudełkiem do
czyszczenia i gruszką do suszenia cedis
(dostępne pojedynczo i w zestawie)

• chronią w ten sposób delikatną elektronikę
systemów słuchowych

• Aloe Vera zapobiega podrażnieniom

• praktyczne, w różnych opakowaniach

• do nanoszenia na chusteczkę jednorazowego
użytku i czyszczenia powierzchni aparatów

• powietrze jest równomiernie ogrzewane
za pomoca elektrycznego regulatora
temperatury i miniaturowego wentylatora
• automatyczne wyłączanie po skończonym
procesie suszenia

• oddzielnie zapakowane chusteczki,
kieszonkowy dozownik z chusteczkami,
duży dozownik z chusteczkami

• ułatwia aplikację

• do suszenia najlepiej w ciągu nocy
• do użycia w połączeniu ze szczelnie
zamykanym pudełkiem do osuszania lub
woreczkiem cedis (dostępne pojedynczo
lub w zestawie)

A L O E

Dodatkowe informacje znajdą
Państwo w obszerniejszej broszurze
produktów. Informacji udzielą
Państwu sklepy specjalistyczne.
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