
cedis hygien- och 
Skötselprodukter för 
vardagsbruk





Ytlig smuts eller fukt är inget ovanligt i samband med användning av  

hörapparater, öroninsatser, hörselskydd eller liknande i örat. Det 

ovanliga är att inte göra något åt det.

Rätt tillbehör bidrar till att hålla hörselutrustningen ren och  

hygienisk och till att bevara utrustningens funktion och värde. Det 

är lika självklart som att tvätta händerna som del av rutinerna för 

den personliga hygienen.

egger erbjuder en passande, beprövad märkesprodukt från cedis 

för så gott som alla behov.

Och det i mer än två decennier, idag och i framtiden.



Den färgglada cedis-logotypen 

kräver „Ja, till hygien och omsorg 

i vardagens hörsel!“. Bäst med de 

rengörings-, funktions- och värdebe- 

varande cedis-märkesprodukterna 

från egger.



Skräddarsydda öroninsatser 

Skräddarsytt hörselskydd 

Skräddarsytt öronskydd 

Återanvändbara öronproppar

Rätt produkt för dina behov.

Bakom-örat-apparater (HdO)

I-örat hörlurar

I-örat-apparater (IdO)

Elektroniskt IdO-hörselskydd



De praktiska  
Skötselproduktssatserna, t. ex.

cedis rengörings- och torksats HdO

cedis rengörings- och torksats IdO

För mer information om  
produkter och satser från cedis,  

kontakta din återförsäljare.



Mer information hittar  
du i tillhörande utförliga  

produktbroschyr. Vänd dig  
till din återförsäljare.

cedis e300.DUS  
elektrisk hygienstation 

• Elektronisk skonsam torkning

• Hygienisk rengöring med UV-C-ljus

• Säker förvaring av hörapparater  
och öroninsatser

• Automatisk frånslagning i slutet av  
programmet



Mer information hittar du i den  
utförliga produktbroschyren. Vänd  

dig till din återförsäljare.

cedis e150.DUS 
elektrisk „bra + billig“  
hygienstation 

• hygienisk rengöring med två motsatta 
UV-C-ljuskällor 

• elektrisk, skonsam torkning 

• måttlig värmeutveckling, speciellt för  
torkning av batteridrivna hörapparater



Mer information hittar du i den  
utförliga produktbroschyren. Vänd  

dig till din återförsäljare.

cedis e100.DS  
elektrisk torkstation 

• Tillräckligt med plats för torkning och 
förvaring av till exempel hörapparater  
och öroninsatser, HdO-processorer  
för cochleaimplantat, i-örat-hörlurar,  
etc.

• Luften värms upp jämnt med hjälp  
av en elektrisk värmereglering och  
en minifläkt

• Automatisk frånslagning efter torkning



cedis desinfektionsspray 

• För enkel, snabb och grundlig rengöring

• Antingen med sprutmunstycke, pensel  
eller i miniutförande

• För applicering på engångsservett och 
efterföljande ytrengöring 



cedis desinfektionsservetter

• Bruksfärdiga, fuktiga servetter för  
ytrengöring

• Praktiskt – i olika förpackningar

• Enskilda servetter, fickdispenser,  
stor dispenser



cedis rengöringstabletter

• Löses upp i vatten

• Löser upp även envisa avlagringar och  
grov smuts

• Används med cedis rengöringsbägare  
och bollpump för torkning (separat eller  
som sats)



cedis torkkapslar

• Absorberar svett och kondensvatten  
som ansamlats

• Skyddar den känsliga elektroniken i  
hörapparaten

• Torkning sker bäst under natten

• Användning med lufttät torkbägare eller 
torkpåse från cedis (separat eller som  
sats)



A L O E         V E R A

cedis vårdgel

• Hudvårdsgel med välgörande effekt

• Med aloe vera som förebygger irritation

• Underlättar isättning





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

Ger mer än 1000 ord: 
cedis animerade 3D-filmer
www.egger-info.com
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