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mediplast.com

En håravkortare med tre olika blad för håravkortning- universell, neuro, intim 
och nu även ett fjärde blad lämpligt för t.ex. ansiktsrakning.
Medline Clipper har ett ergonomiskt grepp och optimal klippvinkel. Clippern 
fungerar både i vått och torrt. Klippern är vattentät vilket underlättar rengöring 
och desinficering.

Om Mediplast
Mediplast är en helhetsleverantör inom medicinteknik, med 
ett brett sortiment för sjukvårdens alla behov. Med kunskap 
och ledande lösningar arbetar vi ständigt för att förbättra 
vårdkvaliteten för både vårdgivare och patient.

Mediplast - By your side in healthcare

PÅLITLIG PREOPERATIV 
HÅRAVKORTNING
Medline Clipper är designad för säkerhet, 
komfort och användarvänlighet.

Nyhet! Nu med ett blad för nära rakning.


