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Bezpieczeństwo i wydajność

Nawet

SZYBCIEJ OD
KONKURENTÓW

Strzygarka Medline szybko, już przy pierwszym przejściu usuwa owłosienie.
W porównaniu z tradycyjnymi maszynkami do golenia, redukuje ryzyko
podrażnienia skóry i zakażeń.1-6 Uniwersalność, poziom higieny i wydajność to
cechy ważne dla każdego oddziału.
Na podstawie oczekiwań użytkowników i przeprowadzonych licznych
konsultacjach powstał produkt o najbardziej pożądanych przez nich cechach:
odporny mechanicznie, łatwy w użyciu i czyszczeniu, działający długo na
jednym ładowaniu.

Dlaczego Medline:

.....................................................
Ostrza zapewniają obcinanie
włosów tuż nad skórą bez zacięć.
Ruchome ostrze odsunięte od skóry.

Bardzo wydajna (obcina > 9 000 włosów na sekundę)
3 typy ostrzy dla najwyższej wydajności
Idealna ergonomia, niska waga, cicha praca
Ruchome ostrze odsunięte od skóry dla braku zacięć
Wodoszczelna strzygarka (klasa ochrony IPX7)
dla skutecznej dezynfekcji w pełnym zanurzeniu
Wydajna bateria do wielokrotnego doładowywania
bez efektu pamięci
Bateria odporna na długotrwałe rozładowanie
Bezkontaktowe, zmniejszające zużycie prądu ładowanie indukcyjne

...................................................
Materiały obudowy o podwyższonej
odporności na środki dezynfekcyjne.

.....................................................
Ergonomiczny uchwyt
idealnie leży w dłoni.

Wybierz najlepsze ostrze
do Twoich potrzeb

Uruchamiana pojedynczym
włącznikiem.

Ostrze uniwersalne

Bateria odporna na rozładowanie.

....................................................................
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......................................................

Sprawdza się w każdej
okolicy anatomicznej.

...................................................................

Może być stosowana na sucho
i na mokro, oraz całkowicie zanurzana
dla najskuteczniejszej dezynfekcji.

.............................

Wskaźnik ładowania
baterii.
.....................................................

.............................................

Idealne w nagłych sytuacjach.
Poradzi sobie nawet z najgrubszymi
włosami na głowie.

......................................................

Ostrze neuro

Strzygarka chirurgiczna

Indukcyjna ładowarka
bezkontaktowa.

...........................

Ostrze delikatne

DYND70890E
...

...................
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Pełne bezpieczeństwo w trudno
dostępnych i wrażliwych okolicach.
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Instrukcja użycia strzygarki
chirurgicznej Medline
Zamocuj ostrze
Używając rękawic, umieść ostrze na głowicy strzygarki.
Ustaw w jednej linii znacznik na ostrzu ze strzałką na
głowicy. Przesuń ostrze do tyłu, aż do wyraźnie wyczuwalnego kliknięcia.
Usuwaj owłosienie
Trzymaj strzygarkę jak długopis lub tak, aby logo Medline
było skierowane do góry. Naciągnij skórę, ułóż płaską
stronę ostrza na skórze, usuwaj owłosienie przemieszczając się pod włos.
Usuń ostrze
Wyłącz strzygarkę. Trzymaj ją tak, aby ostrze było skierowane w dół nad pojemnikiem na ostrza. Użyj kciuka
do odłączenia ostrza od głowicy strzygarki.
Wyczyść strzygarkę
Umyj wstępnie strzygarkę pod bieżącą wodą a następnie
zdezynfekuj chusteczkami lub zanurz całą strzygarkę
w środku dezynfekcyjnym na maksymalnie 30 min.
Naładuj i przechowuj
Umieść strzygarkę w pozycji pionowej w ładowarce.
Niklowo-wodorkowa bateria zapewni długi czas pracy.
Przechowuj strzygarkę w podłączonej do sieci elektrycznej
ładowarce.

Nr kat.

Nazwa

Kolor

Ilość w opak.

DYND70800EU

Strzygarka z ładowarką, wtyczka PL

biały

1

DYND70801EU

Strzygarka

biały

1

DYND70802EU

Ładowarka, wtyczka PL

biały

1

DYND70880E

Ostrze uniwersalne

szary

50

DYND70885E

Ostrze neuro

niebieski

50

DYND70890E

Ostrze delikatne

czerwony

50

Dystrybutor w Polsce

Producent
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