
Produkty do Higieny i  
pielęgnacji marki cedis





Zanieczyszczenia lub wilgoć nie są żadnym nietypowym zjawi- 

skiem podczas noszenia aparatów słuchowych, wkładek usznych, 

ochronników słuchu i innych systemów słuchowych. Nietypowym 

jest natomiast niezrobienie niczego, aby się ich pozbyć.

Do higienicznej czystości oraz zachowania sprawności i wartości 

używanych przez Ciebie systemów, stosuj produkty do pielęgna- 

cji. Jest to tak naturalne jak mycie rąk dla utrzymania czystości i  

higieny.

Firma egger oferuje odpowiednie i sprawdzone produkty marki  

cedis, dostosowane do praktycznie każdych systemów słucho- 

wych. 

Od ponad trzech dekad, dziś i jutro.



Logo cedis mówi: „Tak, dla Higieny, 

Pielęgnacji i Słuchu”. Idealnie nadaje  

się do czyszczenia, utrzymania funk- 

cji i przedłużenia żywotności ro- 

związań słuchowych. cedis – marka 

firmy egger.



Właściwy produkt na każdą potrzebę

Aparaty słuchowe zauszne (BTE)

Elektroniczne wewnątrzuszne ochronniki słuchu

Aparaty słuchowe wewnątrzuszne (ITE)

Wykonane na miarę wkładki uszne

Wykonane na miarę ochronniki słuchu

Uniwerslane douszne ochronniki słuchu

Uniwersalne ochronniki słuchu wielokrotnego użycia 



Praktyczne i Kompletne  
zestawy, np.:

Zestaw cedis do suszenia i czyszczenia  
aparatów słuchowych zausznych (BTE)

Zestaw cedis do suszenia i czyszczenia 
wewnątrzusznych aparatów słuchowych (ITE)

Dodatkowe informacje  
znajdą Państwo u swojego  

Protetyka Słuchu.



Dodatkowe informacje 
znajdą Państwo u swojego 

Protetyka Słuchu.

cedis e300.DUS elektryczna 
stacja do higieny

• Stacja, która delikatne i bezpiecznie osusza 
aparaty i inne systemy słuchowe

• Higieniczne czyszczenie światłem UV-C

• Bezpieczne przechowywanie wkładek 
usznych, aparatów i innych systemów 
słuchowych

• Automatyczne wyłączenie po zakończo- 
nym procesie



Dodatkowe informacje 
znajdą Państwo u swojego 

Protetyka Słuchu.

cedis e150.DUS  
elektryczna stacja do higieny 

• Higieniczne czyszczenie dwoma  
przeciwległymi źródłami światła UV-C 

• Delikatne i bezpieczne suszenie 

• Umiarkowane wydzielanie ciepła szcze- 
gólnie istotne w przypadku suszenia  
aparatów z akumulatorem



Dodatkowe informacje 
znajdą Państwo u swojego 

Protetyka Słuchu.

cedis e100.DS  
elektryczna stacja do  
suszenia

• Wystarczająca przestrzeń do suszenia i 
przechowywania, np.: aparatów słuchowych 
wraz z wkładkami usznymi, procesorów 
mowy, słuchawek dousznych itp ...

• Powietrze jest równomiernie ogrzewane za 
pomocą elektrycznego regulatora tempera-
tury i miniaturowego wentylatora

• Automatyczne wyłączenie po zakończonym 
procesie



cedis Spray do czyszczenia

• Dla łatwego, szybkiego i dokładnego czy- 
szczenia

• Do wyboru opcja z atomizerem, szczoteczką 
lub jako mini wersja kieszonkowa z atomi- 
zerem

• Do nanoszenia na jednorazowego użytku 
chusteczkę i następnie czyszczenia po- 
wierzchni 

 



cedis Chusteczki do czyszczenia

• Gotowe do użycia, wilgotne chusteczki do  
czyszczenia powierzchni 

• Praktyczne – w różnych wielkościach opa- 
kowań

• Do wyboru oddzielnie zapakowane chuste- 
czki, duże opakowanie jak i takie mieszczące  
się w kieszeni



cedis Tabletki do czyszczenia

• Do rozpuszczenia w wodzie

• Usuwają nawet uporczywe, powierzchniowe 
osady i brud

• Do użycia w połączeniu z pudełkiem do  
czyszczenia i gruszką do suszenia cedis 
(dostępne pojedynczo i w zestawie)



cedis Kapsuły do suszenia

• Usuwają nagromadzony w ciągu dnia pot  
lub wilgoć

• Chronią w ten sposób delikatną elektronikę 
różnych systemów słuchowych

• Najlepiej suszyć w ciągu nocy

• Do użycia w połączeniu z hermetycznie 
zamykanym pudełkiem do suszenia cedis lub 
woreczkiem cedis (dostępne pojedynczo lub 
w zestawie)



A L O E         V E R A

cedis Żel do pielęgnacji

• Żel do pielęgnacji skóry

• Aktywny składnik Aloe Vera zapobiega 
podrażnieniom skóry

• Ułatwia zakładanie wkładek, oliwek





egger Otoplastik + Labortechnik GmbH  ·  Aybühlweg 59  ·  87439 Kempten/Germany
www.egger.online

Mówią więcej niż 1000 słów:  
cedis 3D-Animowane filmy 
www.egger-info.com
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