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STERLING Profesjonalne kopytkosonda podologiczna (ST-12483)
Cena

29,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod EAN

5907652010164

Producent

Sterling

Opis produktu
Sonda podologiczna Sterling jest narzędziem dla profesjonalistów. Wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Stosowana
do czyszczenia wałów paznokciowych stóp oraz do aplikowania tamponady. Sonda jest niezbędnym narzędziem w pracy
podologa. Antypoślizgowa rączka zapewnia komfort i wygodę pracy.

Wymiary części roboczej:
długość: 7 mm,
szerokość: 1 mm
Produkty Sterling zostały stworzone z myślą o profesjonalistach branży kosmetycznej i fryzjerskiej. Zaprojektowaliśmy je w
taki sposób, aby każdy znalazł narzędzie w pełni odpowiadające jego potrzebom. Wszystkie nasze produkty zostały wykonane
z wysokowęglowej stali nierdzewnej, odpornej na korozję. Charakteryzują się ergonomicznym kształtem, precyzyjnym
wykonaniem a dodatkowym atutem jest to, że każdy szczegół zaprojektowany został z udziałem profesjonalistów aby
używanie narzędzi było wygodne i efektywne. Produkty Sterling gwarantują precyzję cięcia, trwałość, niezawodność oraz
wygodę i łatwość użytkowania.
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI NARZĘDZI
Nie należy uderzać ani narażać narzędzi na kontakt z twardymi powierzchniami, ponieważ grozi to uszkodzeniem
krawędzi tnących
Narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu
Narzędzia należy przechowywać ostrzami skierowanymi do góry w specjalistycznych, przeznaczonych do tego
opakowaniach
W celu ochrony powierzchni tnących nie należy sterylizować narzędzi nieoczyszczonych bądź mokrych ponieważ
powoduje to ich rdzewienie
ZALECENIA DOTYCZĄCE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI NARZĘDZI
Do dezynfekcji narzędzi należy stosować wyłącznie produkty do tego przeznaczone
Nie należy przekraczać maksymalnego czasu oraz temperatury podczas procesu sterylizacji. Może przyczynić się to do
spadku odporności narzędzi na korozję
Po procesie sterylizacji należy pozostawić narzędzia w urządzeniu do momentu ich całkowitego ostygnięcia przez
minimum godzinę. W przypadku nie przestrzegania tych zaleceń jakość stali z której wykonane są narzędzia może się
pogorszyć co wiąże się z częstszą potrzebą ich ostrzenia.
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