Pos.nr 119,120,121,
122,123

Plum Ögonskölj
Plum Ögonskölj innehåller 0,9 % steril natriumklorid motsvarande det naturliga saltinnehåll som ögat själv producerar. Den
isotoniska lösningen är speciellt lämplig till att skölja och rensa ögat vid snabb förstahjälp där t ex damm eller smuts kommit in
i ögat. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp som säkrar att vätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle.
Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Plum DUO flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att du kan skölja
båda ögonen samtidigt. Ögonsköljsflaskorna är CE-märkta med hänsyn till gällande regler för medicinsk utrustning.

Fördelar

• Hög funktionssäkerhet - flaskorna är framställda enligt EN 15154-4
• Flexibla systemlösningar - små och stora stationer för väggmontering direkt vid arbetsplatsen.
Eller mobila lösningar för att ha med sig i varubilen, i verktygs- och första hjälpenväskan eller
direkt i bältesväskan
• Brett användningsområde (t ex industri, laboratorier, första hjälpenväskor, mobil användning etc)
• Enkel och snabb användning - kan användas av den olycksdrabbade personen utan assistans
• Lång hållbarhet - oöppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år
• Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)

Innehåll:

• Aqua, Natriumklorid
• pH-värde (koncentrerad) 5-7

Material:
• PE-plast

• Mått hållare: 7,4 x 5,5 x 3,5 cm

Så här sköljer du:

Ta ut flaskan vågrätt ur
hållaren

Vrid ögonkoppen tills
förseglingen bryts

Luta huvudet bakåt och
skölj

Bruksanvisning

Luta dig eventuellt framåt
och skölj om du vill
undvika att blöta ner kläderna

Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utgångsdatum (se etikett). Använd inte produkten om flaskans
försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns det risk för infektion vid användning! Förvaras i 5-35 grader.
Produktnamn
Plum Ögondusch 200ml
Plum Ögondusch 500 ml
Plum Ögondusch DUO 500 ml
Plum Ögondusch 1000 ml
Plum Hållare ögondusch
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