
Chirurgische Tondeuse 
Ontworpen voor veiligheid, comfort en efficiëntie

Vertrouwde 
pre-operatieve 

ontharing



Ontworpen met een doel
Hoogwaardige stalen mesjes  |  Krachtige motor  |  Uitgebreide bruikbaarheidstest

Gevoelige zone opzetstuk Universeel opzetstuk

• Nikkel-metaal hydride  
  accu voor langere   
  continue prestaties

Ontworpen voor prestaties

•   Waterbestendig en daarom 
makkelijk te ontsmetten

Ontworpen voor resultaten

• 'Grip-zoals-een-pen'  
  ergonomie voor   
  comfort en controle

• Gemakkelijk aan/uit  
   wegwerp messen   
  voor enkel-patiënt   
  gebruik

Ontworpen voor zorgverleners

• Wegwerpmessen beschikbaar 
voor kwetsbare gebieden, voor 
algemene doeleinden en grove 
haartypes

Ontworpen voor veelzijdigheid



Werkt nat of droog voor 
eenvoudige reiniging, 
desinfectie en gebruik

Neuro opzetstuk Glad scheermesje

Ontworpen voor een natuurlijk grip 
en hoek voor optimaal scheren

Gemakkelijk aan/uit 
tondeuse kop met 
gemarkeerde uitlijning 
voor veilig opzetten

Gemakkelijk  
in gebruik  
en intuïtief

• Mesjes voor éénmalig  
  gebruik voor 1 patiënt, voor  
  scherpte en veiligheid

• Beweegbaar mesje maakt  
  geen contact met de huid  
  van de patiënt om het  
  risico op inkepingen  
  en snijwonden te   
  minimaliseren

• Kan zowel nat als droog  
  gebruikt worden

• Effectief op meerdere  
  haartypes

Ontworpen voor patiënten

• Eenvoudige, één-switch  
  controle

Ontworpen voor eenvoud



FOLLOW US 

Deze producten zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de 
verpakking. Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.
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Eén Clipper model om alle lichaamsbeharing te
verwijderen!
De overgang naar de Medline chirurgische Clipper kan voordeliger zijn dan u zou denken, of u 
gebruikmaakt van een andere clipper van de concurrent of een traditionele scheermes.

DYND70800EU

Geavanceerd scheren
Medline's Chirurgische Tondeuse messen bieden een betere scheerervaring voor zowel patiënten als 
zorgpersoneel.

RVS mesje dat 
bestand is tegen 
roest

Scheert stoppels 
moeiteloos

Referentie Beschrijving Kleur Hoeveelheid

DYND70800EU Scheermes handgreep en oplader, EU stekker Wit 1

DYND70801EU Alleen scheermes handvat Wit 1

DYND70802EU Alleen oplader, EU stekker Wit 1

CUB1 Universeel opzetstuk Grijs 50/ds

CNB2 Gevoelige zone opzetstuk Rood 50/ds

CCB3 Neuro opzetstuk Blauw 50/ds

CCSB4 Glad scheermesje Zwarte 25/ds

De neerwaartse hoek van het 
mesje zorgt voor een kortere 
schering van de haren

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw Medline 
vertegenwoordiger of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

https://www.linkedin.com/company/medline-europe
https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

