
Bandagesax med plasthandtag
Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av 
rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Supersax
En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, 
även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr. Färg Material Längd

51211 Svart AISI 420 18 cm

51212 Grön AISI 420 18 cm

51213 Gul AISI 420 18 cm

Art. nr. Material Längd

51217 AISI 420 20 cm

Ergo Super Gipssax
En förstklassig sax tillverkad av japanskt rostfritt stål som är extremt hållbart. Saxen 
har förstärkta blad av volframkarbid. Det nedre bladet har fina tandningar och ett 
skarpt vinklat övre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring “vinklad 
utanför centrum” för att avlasta trycket på tummen för personer som använder 
saxen dagligen. Två fingrar i den nedre fingerringen avlastar också trycket och 
förbättrar komforten. Saxen kan autoklaveras.

Art. nr. Modell Längd

51219 Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid 18 cm

NYHET!

Saxar



Smith Sax
En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plast-
material. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr. Material Längd

51216 AISI 420 18 cm

Gipssax rostfri
En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning 
och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Art. nr. Modell Längd

51208 Gipssax rostfri 14 cm

51207 Gipssax rostfri 18 cm

51218 Gipssax rostfri vänsterhänt 18 cm             

Gipssax vinklad Nibbler
Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och 
varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trim-
ma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är tandad. 

Art. nr. Modell Längd

51209 Gipssax vinklad nibbler 12 cm

Böjd MAYO sax
Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat 
bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger 
och vänster hand.

Art. nr. Material Längd

51214 AISI 420 14 cm
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