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A gyors segítséggel 2 szemet menthetsz meg!

Mostantól nem kérdés,
hogy melyik szemedet
mentsd meg!

Duo szemkimosó!
- mobil szemkimosó megoldás
egyszerre mindkét szemre!

Duo szemkimosó megoldások
A legtöbb szembaleset mindkét szemet érinti. Por, piszok, vegyszerek és más
veszélyes anyagok kerülhetnek a szemeidbe és pillanatok alatt súlyos szembalesetet
okozhatnak!
Az új Plum Duo szemkimosók újraértelmezik a mobil elsõsegély szemkimosók
fogalmát, azzal, hogy egyidõben mindkét szemet kiöblíthetjük vele - így kevesebb
idõt veszítve. Ezért a Duo szemkimosóval tökéletesen kiválthatod a meglévõ szemkimosódat, így akár felére csökkentve a szemeket ért idegen anyagok roncsolási
idejét. A Duo szemkimosó folyamatos öblítést biztosít mindkét szem számára,
amikor az idegen anyagot vagy vegyszert mosod ki a szemedbõl.
A flakonok tetején található ergonomikusan kialakított fejek biztosítják, hogy mindkét
szem nyitva legyen a szemöblítés egész ideje alatt.
Az üvegek és állomások különbözõ variációkban megtalálhatók,
így minden munkahelyhez kiválaszthatjuk a legmegfelelõbb megoldást.

1000 ml
Plum DUO szemkimosó

500 ml
pH Neutral DUO

Plum Combibox Duo
SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS

Steril 0,9% NaCl oldat. A szembe
került idegen anyagok kiöblítésére
(por, szikra, faforgács stb).
Egyszerre mindkét szem öblítésére
alkalmas. A DUO SZEMKIMOSÓ
ÁLLOMÁS utántöltéséhez is alkalmas.

Steril 4,9 % foszfátpuffer. A legtöbb
sav és lúg semlegesítésére alkalmas.
Egyszerre mindkét szem öblítésére
alkalmas. A DUO SZEMKIMOSÓ
ÁLLOMÁS utántöltéséhez
is alkalmas.

Minõségét megõrzi: 3 évig
Öblítési idõ: kb. 5 perc.
Cikkszám: 4824
Kiszerelés: 6 darab

Minõségét megõrzi: 3 évig
Öblítési idõ: kb. 5 perc.
Cikkszám: 4821
Kiszerelés: 6 darab

Falra szerelhetõ szemkimosó
állomás piktogrammal és tükörrel,
amely védi a flakonokat a portól.
Kifejezetten alkalmas poros munkahelyeken, ahol felmerülhet a savas vagy
lúgos szembalesetek veszélye.
Tartalma: 1 x 500 ml pH Neutral DUO
és 1 x 1000 ml Plum DUO SZEMKIMOSÓ
Cikkszám: 4825
Kiszerelés: 1 darab

FONTOS: Öblítsd a szemeidet
pH Neutra-al a flakon kiürüléséig.
Folytasd az öblítést a normál szemkimosóval, az orvoshoz érkezésig!
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