
Supersakset
Erittäin terävät sakset, joissa on suuri kädensija. Sopivat hyvin muovin leikkaamiseen 
myös silloin, kun muovi on alkanut kovettua. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä 
AISI 420. Voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro Materiaali Pituus

51217 AISI 420 20 cm

Ergo Supercut Cast -kipsisakset
Ensiluokkaiset kipsisakset on valmistettu japanilaisesta ruostumattomasta teräksestä, 
joka on erittäin kestävää. Sisältää volframikarbidilla vahvistetut terät. Alemmassa 
terässä on hieno hammastus ja teräväkulmainen ylempi terä. Mallissa on innovatiivin-
en ergonomisesti muotoiltu ylärengas. Tämä muotoilu keventää peukaloon kohdis-
tuvaa painetta jotta saksien päivittäin käyttö olisi helpompaa. Alarenkaaseen mahtuu 
kaksi sormea, joka keventävät painetta ja parantavat käyttömukavuutta. Sakset 
voidaan pestä autoklaavissa.

Tuotenro. Malli Pituus

51219 Ruostumaton teräs ja volframikarbidilla 
vahvistetut terät.

18 cm

UUTUUS!

Saxet

Kipsisakset muovisilla sormiosilla
Käytännölliset, erilaisten muovimateriaalien leikkaamiseen tarkoitetut sakset. Sakset 
ovat ruostumatonta terästä AISI 420 ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa. 
Hinta-laatusuhteeltaan hyvä vaihtoehto.

Tuotenro. Väri Materiaali Pituus

51211 Musta AISI 420 18 cm

51212 Vihreä AISI 420 18 cm

51213 Keltainen AISI 420 18 cm



Smith-sakset
Erittäin terävät sakset, joissa on suuri kädensija. Helppo käsitellä ja leikata pehmeää 
muovimateriaalia. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 420. Voidaan pestä 
autoklaavissa.

Tuotenro Materiaali Pituus

51216 AISI 420 18 cm

Kipsisakset, ruostumaton teräs
Laadukkaat sakset, jotka leikkaavat kaikenlaista materiaalia. Alemmassa teräosassa 
on sahalaita ja ylemmässä suora viistoterä. Sakset ovat ruostumatonta terästä ja ne 
voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro. Malli Pituus

51208 Kipsisakset, ruostumaton teräs 14 cm

51207 Kipsisakset, ruostumaton teräs 18 cm

51218 Kipsisakset ruostumatonta terästä vasenkätiset    18 cm            

Kipsisaksi sahalaita
Korkealaatuiset sakset, jotka leikkaavat sekä kylmää, että kuumaa lastamateriaalia ja 
kipsausmateriaalia. Ihanteellinen hienosäätöön ja kulmien muotoiluun. Alemmassa 
teräosassa on sahalaita. Sakset ovat ruostumatonta terästä ja ne voidaan puhdistaa 
autoklaavissa.

Tuotenro. Malli Pituus

51209 Sahalaitaiset kipsisakset 12 cm

Taivutetut MAYO-sakset
Taivutetut sakset, joissa on pieni kädensija. Sopivat ortoosin reunojen viimeistelyyn, kun 
muovi on alkanut kovettua. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 420. Voidaan 
pestä autoklaavissa. Sakset sopivat sekä oikea-  että vasenkätisille.

Tuotenro Materiaali Pituus

51214 AISI 420 14 cm
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