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UMBILICAL CORD & UTERINE SCISSORS 

BUSCH 

Umbilical Cord 
Scissors 

DUBOIS 

Scissors 

1/1 

G-001 Straight 
G-002 Curved to side 
5" (13cm) 

G-004 Straight 
G-005 Curved 
10.5" (27cm) 

AMERICAN 

Umbilical Cord 
Scissors 

FERGUSSON 

Uterine Scissors 

G-003 
4.25" (10.5cm) 

G-006 6.5" (16.5cm) 
G-007 7" (18cm) 
G-008 8.25" (21cm) 
Angled 
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UTERINE & EPISIOTOMY SCISSORS 
- . 

ca.A. .. ·- -------------------

SIMS 

Uterine Scissors 

LAWSONTAIT 

Episiotomy scissors 

G-009 Straight 
G-01 O Curved 
9" (23cm) BlunUBlunt 
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G-013 
5.5" (14cm) 

UTERINE 
Scissors 

BRAUN STADLER 

Episiotomy scissors 

G-014 
5.5" (14cm) 

G-011 Straight 
G-012 Curved 
9" (23cm) BlunUBlunt 

G-015 
8.75" (22cm) 





























































Contact: 
HB ZECHMANN MEDİKAL AR-GE İŞLETMESİ:
ADRESS: 
HB Zechmann medikal arge işletmesi
Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan 
Akdağ Kampüsü
21 NO’ lu AR-GE Alanı 
City: Yozgat Country: Turkey Postal Code: 66000 Tel: 
+90 505 643 11 71
E-mail-1:hborekci@hotmail.com.tr
E mail 2: hbzechmann@hotmail.com

Web Site:
www.hbzechmann.com
Our company reserves all usage rights.

“HB ZECHMANN tescilli markasını ve işaretini bulunduran ürünler içerik ve işçilik yönünden beş yıl garantilidir. Bu süre de normal 
kullanım şartlarında arızalanan ürünler ücretsiz olarak tamir edilecek ya da yenisi ile değiştirilecektir.

“Her hakkı saklıdır. Bu kataloğun tüm bölümleri  HB ZECHMANN 'ın yazılı onayı olmadan kopya edilemez ve yayınlanamaz. “

“Kataloglarımız ve tüm ürünlerimize ait listeler bizim özel malımız olup, bizden ya da yetkili satıcımızdan temin edilebilir. Markalı 
ürünlerimizin alımı ve satımı dışında başka bir amaçla kullanılmaz.Amacı dışında kullanımlarda kataloglarımızı geri almak ve 
çıkarlarımızı korumak için yasal yollara başvurma hakkına sahibiz. “

“AII products carrying the registered trademark and logo of HB ZECHMANN are guaranteed fer fıve years in respect of material and 
workmanship in normal use. Wee will replace or repair any damaged instrument free of charge during this period. “

“AII rights reserved. No part of this catalog may be reproduced in any form without written permission from HB ZECHMANN.”

“Catalogues and price list are our exculisive property and can be suplied directly from us or from our authorized dealers and are to be 
used by the consignee fer ne purpose other than buying and selling of our products. By missuse, HB ZECHMANN will have the right to 
recall catalogues.”




