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Wyjmij butelkę ze stacji pionowo Przekręć nakrętkę do zerwania plomby

Odchyl głowę i przepłukuj

W związku z obecnością ciał obcych w oczach, 

wskazane jest podczas przepłukiwania odchylić 

głowę do tyłu.

Ważne:
Związku z urazami wszelkiego rodzaju, płyn do 

płukania oka musi zawsze wypływać i wpływać do 

oka w sposób delikatny. Naciśnij delikatnie butelkę, 

nie ściskaj jej

Nie przerywając płukania skontaktuj się z lekarzem.

Skuteczna  pierwsza pomoc  

                przy    obrażeniach
                                                          oka i ciała

R o z w i ą z y w a n i a  z  z a k r e s u 
p r z e m y w a n i a  o c z u

Plan pierw
szej pom

ocy 
Obrażenia oczu

w
w

w
.plum

.dk

W
ażne!

Płyn do płukania oka zawsze wpływa i wypływa 
do/z oka w sposób delikatny. Naciśnij delikatnie 
butelkę, nie ściskaj jej.
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Prosty i łatwy w użyciu! 



Rozwiązania z zakresu przepłukiwania – kwasy i alkalia

Mała, poręczna butelka, 
zawiera 4.9% sterylny roztwór 
buforowany, pozwala na 
szybką neutralizację płynów 
w oku. Neutralizuje płyny 
w zakresie pH 1-14 w ciągu 
mniej niż 2 minuty. Buteleczka 
może być przenoszona w 
futerale na pasku, w apteczce 
czy skrzynce narzędziowej. 
Urządzenie dostępne także do 
montażu na ścianie. Butelka 
jest z ergonomiczną końcówką 
dostosowaną do kształtu 
oka, zawiera zamknięcie 
uniemożliwiające dostanie się 
kurzu. Trwałość: 3 lata.
Produkt posiada znak CE.

200 ml pH Neutral

Czas przepłukiwania: 
W przyblizeniu 2min. 
Art. 4753 
Opakowanie: 10 x 200 ml

Butelka zawiera 4.9% sterylny 
roztwór buforowany, który 
neutralizuje nawet najbardziej 
stężone kwasy i alkalia. 
Do 50 razy bardziej efektywny 
niż zwykła woda. Butelka jest 
wyposażona w dyszę sprayu, 
która umożliwia dystrybucję 
płynu szybko, nawet na dużą 
powierzchnię ciała.
 Odpowiedni jako wkład Stacji 
pH Neutral Emergency Sho-
wer umieszczanej w pobliżu 
miejsca pracy, w skrzynce na 
narzędzia, w pojeździe itp. 
Produkt posiada znak CE.

1 litrowy pH Neutral Emergency Shower

Czas przepłukiwania:
 W przybliżeniu 2 min. 
Art. Nr: 4735 
Opakowanie: 6 x 1 litr

Otwarta stacja Plum Eye Wash 
z 200 ml pH Neutral i 500 ml 
Plum Eye Wash. Odpowiednia 
szczególnie do miejsc  
produkcyjnych gdzie 
występuje duże ryzyko 
wystąpienia zagrożeń na 
skutek kwasów i zasad. 
Stacja jest wyposażona  
w lusterko i czytelną instrukcję 
użycia. Nie nadaje się do  
bardzo zakurzonych  
i brudnych miejsc pracy.

Stacja Plum Emergency Eye Wash

Czas przepłukiwania: 
W przybliżeniu 7 min. 
Art. Nr 4769
Opakowanie: 1 sztuka

Stacja pH Neutral shower. 
Stacja do montażu na ścianie 
zawiera 1 litr pH Neutral, 
uchwyt oraz piktogram. 
Odpowiednia do montowania 
w pobliżu miejsca pracy. 

Stacja pH Neutral Emergency Shower

Czas przepłukiwania: 
W przyblizeniu 2min. 
Art. 4734
Opakowanie: 1 sztuka

Odporna na zakurzenie 
stacja zawierająca 200 ml 
pH Neutral i 500 ml Plum 
Eye Wash. Dla optymalnego 
bezpieczeństwa, wszędzie 
tam gdzie występuje ryzyko 
urazów na skutek obecności 
kwasów i zasad. 
Stacja wyposażona jest  
w piktogram z przodu oraz 
lusterko wewnątrz stacji.
Dostępna także z elementem 
nagrzewającym dla mocy  
12 lub 24 V.

Stacja Plum Emergency Eye Wash

Czas przepłukiwania:
W przybliżeniu 2 min. dla pH Neutal, 
5 min. dla Plum Eye Wash 
Art. Nr. 4784
Opakowanie: 1 sztuka

Wyostrz wzrok
na bezpieczeństwo. Kilka sekund może decydować! 

Zalety Plum Eye Wash:

Szeroki zakres przeznaczenia

Można stosować do zwykłego przepłukania oczu, neutra-

lizacji kwasów lub substancji alkalicznych w gałce ocznej, 

do neutralizacji substancji żrącej (kwas, zasada) na ciele.

Możliwości rozwiązań

Szeroki wachlarz produktów zapewnia Ci optymalne 

rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. Oferta 

zawiera stacje różnych rozmiarów do montowania na 

ścianie w miejscu pracy, niewielkie jednostki do umiejsca-

wiania w pojazdach, skrzynce narzędziowej, apteczce 

pierwszej pomocy lub w futerale mocowanym do paska.

Sterylny i higieniczny

Okres trwałości – 3 lata. Buteleczki nie wymagają żadnej 

konserwacji lub czyszczenia. Data ważności podana jest 

na etykiecie.

Szybki i łatwy w użyciu

W razie wypadku przepłukanie oka lub ciała jest możliwe 

w kilka sekund. Zawiera precyzyjne i bardzo jasne 

wskazówki użycia. Tekst i piktogramy znajdują się na  

opakowaniu.

Wysoki poziom funkcjonalności

Ergonomiczne końcówki dostosowane do kształtu oka 

umożliwiają delikatne i precyzyjne przepłukiwanie. 

Produkt sterylny posiada znak CE zgodnie z przepisami 

dotyczącymi sprzętu medycznego.

Wzrok jest jednym z naszych najważniejszych zmysłów.

Gdy zdarzy się wypadek, kilka sekund może decydować, 

czy stracisz wzrok czy nie. Szybki dostęp do środków 

przepłukujących oczy jest niezmiernie ważny w miejscach 

pracy, w których oko narażone jest na urazy.

Wypadki z chemikaliami

Urazy spowodowane kwasami lub substancjami  

alkalicznymi powodują niszczenie tkanki w momencie, 

gdy substancja dostaje się do oka.

W takich wypadkach zalecamy nasz pH Neutral, który jest 

fosforanowym roztworem buforowym (4.9%). pH Neutral 

błyskawicznie i delikatnie neutralizuje płyn w oku do jego 

normalnego poziomu pH, to jest 7.4. 

Uraz mechaniczny

Czas jest równie istotnym czynnikiem w wypadkach 

spowodowanych metalem czy odłamkami drewna, kur-

zem lub zabrudzeniami itp. W takich sytuacjach, używając 

środków przepłukujących oczy można zapobiec przylepia-

niu się substancji obcej do oka i tym samym poważnym 

urazom. Plum Eye Wash zawiera sterylny roztwór chlorku 

sodu (0.9%) odpowiadający naturalnemu płynowi w gałce 

ocznej. Delikatnie wypłukuje oko i zapobiega dalszemu 

zanieczyszczaniu.

Prostota – bezpieczeństwo - elastyczność

Rozwiązania z zakresu przepłukiwania –  ciała obce

     elastyczny program

Mała, poręczna butelka 
zawiera 0.9% sterylny roztwór 
chlorku sodu. Butelka jest 
idealna do noszenia na pasku 
w specjalnych futerałach, w 
apteczkach pieszej pomocy 
lub skrzynkach narzędziowych. 
Komplet z ergonomiczną 
końcówką dostosowaną do 
kształtu oczu, zamknięciem 
uniemożliwiającym dostanie się 
kurzu oraz wyraźną instrukcją. 
Trwałość: 3 lata.
Produkt posiada znak CE

Czas przepłukiwania:
W przybliżeniu 2 min.
Art. No. 4701
Opakowanie: 10 x 200 ml

200 ml Plum Eye Wash 

Stacja do montażu na ścianie 
zawiera 1x500 ml Plum Eye 
Wash, uchwyt i piktogram. 
Doskonała w miejscach pracy, 
gdzie wymagane jest  
natychmiastowe przepłukanie 
oczu, odpowiednia do mniejs-
zych zakładów pracy i na  
mobilnych stanowiskach pracy.

Czas przepłukiwania: 
W przybliżeniu 5 min. 
Art. Nr 4704 
Opakowanie: 1 sztuka

Stacja Plum Eye Wash z jedną butelką

Wygodna stacja do  
przemywania oczu, może być 
łatwo instalowana w pobliżu  
stanowiska pracy.
Stacja jest wyposażona  
w 2x500ml Plum Eye 
Wash, lusterko i instrukcje 
zapewniające szybkie  
i prawidłowe przemywanie oczu. 
Nie nadaje się do miejsc pracy  
o dużej ilości brudu i kurzu.

Czas przepłukiwania: 
W przybliżeniu 10 min. 
Art. Nr 4694 
Opakowanie: 1 sztuka

Stacja Plum Eye Wash z dwoma butelkami

Buteleczka zawiera 0.9%  
sterylny roztwór chlorku sodu. 
Komplet zawiera ergonomiczną 
końcówkę dostosowaną do 
kształtu oczu, zamknięcie 
uniemożliwiające dostanie się 
kurzu oraz czytelną instrukcję. 
Butelki montowane także w 
stacjach.
Trwałość: 3 lata.
Produkt posiada znak CE

500 ml Plum Eye Wash

Czas przepłukiwania:
 W przybliżeniu 5 min. 
Art. Nr 4702
Opakowanie: 12 x 500 ml 

Praktyczny futerał na butelki 
200ml. Łatwo się otwiera,  
zapewnia bezpieczną  
i higieniczną ochronę butelce.

Art. Nr 4692 
Opakowanie: 10 sztuk

Futerał do butelki 200ml

Stacja do montażu na ścianie 
zawiera 2x500 ml Plum Eye 
Wash, lusterko i instrukcje  
przemywania oczu. Nadaje się 
szczególnie do miejsc  
produkcyjnych gdzie występuje 
duża ilość brudu i kurzu oraz 
przy mobilnych stanowiskach 
pracy. Dostępna także  
z elementem nagrzewającym 
dla mocy 12 lub 24 V.

Czas przepłukiwania 
W przybliżeniu 10 min. 
Art. Nr 4703 
Opakowanie: 1 sztuka

Stacja Plum Eye Wash z dwoma butelkami


