pH Neutral - Produktinformation
Beskrivning
pH Neutral är en 2 minuters ögonsköljlösning för olyckor med syror och baser. Flaskorna är
utrustade med en ergonomisk ögonkopp, som säkerställer att ögonsköljvätskan 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 bägge ögonen samtidigt. Ögonsköljflaskorna
är CE-märkta i hänsyn till de gällande regler för medicinsk utrustning, och omfattar även Rådets
Direktiv 93/42/EÖF för medicinsk utrustning. Säkkerhetsdatablad kan rekvireras.

Användningsområde
Vid olycka med syror eller baser gäller det att så snabbt som möjligt neutralisera kemikalien till ett pH-värde omkring 7,4 svarande
till ögats normala pH-nivå. Vid användande av normalt vatten eller 0,9 % natriumklorid uppnår du endast en utspädnings- och sköljeffekt (se figur 1 nedan). Du kan rekvirera ytterligare dokumentationsmateriel om pH Neutrals verkan och effektivitet. Efter användning
av pH Neutral rekommenderar vi fortsatt sköljning till läkar besök med Plum Ögonskölj 0,9 % natriumklorid.
Notering: Sök läkare vid alla ögonskador!

* En titreringsanalys utförd i laboratoriet (in vitro) hos Plum A/S. I testen blev pH Neutral och 0,9 % natriumklorid gradvis tillsatt en lösning med 1 droppe svavelsyra + 40 ml vatten respektive 1 droppe kaliumhydroxid
+ 40 ml vatten. Ändringen av pH-värde och mängden sköljvätska blev mätt.
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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 DUO

Varunr.

4752

4801

Sköljtid

ca. 2 min.

ca. 2 min.

Mått

H 165 x ø 55 mm

H 220 x ø 75 mm
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