Plum Ögonskölj – Produktinformation
Beskrivning
Plum Ögonskölj flasker innehåller 0,9 % steril natriumklorid svarande till det naturliga saltinnehåll
som ögat själv producerar. Den isotoniska lösningen är speciellt lämpligt till att skölja och rensa
ögat vid snabb förstahjälp vid händelse av en olycka. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk
ögonkopp, som säkrar, att ögonsköljvätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lött på
flaskan utan att klämma. Plum Duo flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att
du kan skölja bägge ögonen på en och samma gång. Ögonsköljflaskorna är CE-märkta enligt
gällande regler för medicinsk utrustning, och omfattar Rådets Direktiv 93/42/EÖF för medicinsk
utrustning. Säkerhetsdatablad kan rekvireras.

Användningsområde
Plum Ögonskölj användes vid bortsköljning av främmamnde ämnen i ögat (eksempelvis damm, smuts, metall- och träspån)
samt andra kemikalier som till eksempel olja och lösningmedel. En ögonblicklig sköljning kan förebygga, att dessa främmande
ämnen orsakar allvaliga skador på ögat. Vid skador med syror och baser rekommenderar vi vår sterila pH Neutral, som är en
4,9 % fosfatbuffer, som snabbt och effektivt neutraliserar mycket starka syror och baser. Produktspecifikation kan rekvireras.
Efter användning av pH Neutral rekommenderar vi att fortsätta skölningen fram till läkarkontakt med Plum Ögonskölj 0,9 %
steril natriumklorid. Notera: Sök läkare vid alla ögonskador!

Förstahjälpen
vid ögonskador
SKADEÄMNEN
Främmande ämnen
(t.ex. damm, smuts, metallpartiklar)

Syraskador
Alkaliska skador
Andra kemiska skador
(t.ex. lösningsmedel och olja)

Skador på huden
(från syror, baser och kemikalier)

ÖGONSKÖLJNING

FORTSATT
SKÖLJNING

SKÖLJTID
Skölj tills partikeln är bortsköljd.
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Skölj med pH Neutral till flaskan är tom
och fortsätt sköljningen med Plum
Ögonskölj fram till läkaren.
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Skölj med pH Neutral till flaskan är tom
och fortsätt sköljningen med Plum
Ögonskölj fram till läkaren.
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Skölj tills obehaget försvinner eller fortsätt
sköljningen fram till läkaren.
Skölj med pH Neutral till flaskan är tom och
fortsätt sköljningen med Plum Ögonskölj till
obehaget försvinner eller fram till läkaren.

Vår första hjälpen anvisning ger dig information om, hur det ska sköljas vid olika typer olycka.

Plum Ögonskölj – Produktinformation
Dina fördelar
• Höh funktionssäkerhet – flaskorna är framställda enligt EN 15154-4
• Fleksibla systemlösningar – små och stora stationer för väggmontering direkt
vid arbetsplatsen. Eller små mobila lösningar för att ha med sig i varubilen, i
verktygs- och förstahjälpen väskan eller i den speciella bältesväskan
• Brett användningsområde (f.eks. industri, laboratorier, förstahjälpen
väskor, mobil användning i varubilar, fickor etc.)
• Enkel och snabb användning – kan användas av den olycksdrabbade
personen utan assistance
• Lång hållbarhet – oöppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år
• Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)

Så här lätt sköljer du!

Flaskan tas ut från
ögonsköljboxen.

Vrid ögonkoppen tills
förseglingen bryts.

Luta huvudet bakåt och skölj.

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

Bruksanvisning
Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utloppsdatum (se etikett). Använd inte produkten, om flaskans
försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns risk för infektion vid användning!

Flaskornas storlekar
Innehåll

200 ml

500 ml

1000 ml

500 ml Duo

1000 ml Duo

Varunr.

4691

4604

4707

4861

4800

Sköljtid

ca. 2 min.

ca. 5 min.

ca. 10 min.

ca. 2 min. per. öga

ca. 5 min. per. öga

H 165 x ø 55 mm

H 220 x ø 75 mm

H 270 x ø 85 mm

H 220 x ø 75 mm

H 270 x ø 85 mm
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