
НОВО!
ПРОМИВЕН РАЗТВОР 

ЗА ОЧИ „PLUM DUO”!

Незабавната помощ може да спаси две очи!

От сега нататък не 

е под въпрос кое 

око да спасите! 

Промивен разтвор за очи DUO”!
- мобилно решение за промиване 

на двете очи едновременно!



Начини за промиване на очите с „DUO”
Най-големият брой очни злополуки засягат и двете очи. Прах, мръсотия, химика-

ли и други опасни тела могат да попаднат в очите и за няколко секунди да причи-

нят тежка травма!

Новите промивни разтвори „PLUM DUO” дават нов аспект на понятието за оказва-

не на мобилна първа помощ с промивни разтвори за очи: с тях можете да изплак-

нете двете очи едновременно, губейки по-малко време. 

Затова с промивния продукт за очи „DUO” изцяло можете да замените досега

използвания от Вас разтвор за промиване, намалявайки дори наполовина време-

то на нараняване на очите от чужди тела. Промиването на очите с „DUO” осигуря-

ва перманентно промиване на двете очи едновременно, изваждайки чуждите

тела от тях. Ергономично оформените върху флаконите отвори осигуряват

възможност и двете очи да бъдат отворени по време на промиването.

Флаконите и стационарните апарати съществуват в различни комбина-
ции и това дава възможност да изберем оптималния вариант за всяко
работно място.
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Важно! Промийте очите си с цялото

съдържание на флакона „pH Neutral”.

Продължете промиването с нормалния

разтвор докато не получите 

медицинска помощ!

1000 ml - Разтвор за промиване

„PLUM DUO”

Стерилен разтвор NaCl - 0,9%. За

промиване на попаднали чужди тела в

очите (прах, искри, дървени стърготини и

др.)

За същевременно промиване  на двете

очи. Може да се използва за зареждане

на СТАЦИОНАРНИЯ АПАРАТ „DUO”.

Срок на годност: 3 г.

Времетраене на промиване: ок. 5 мин.

Артикул: 4824

Опаковка: 6 бр.

500 ml 

„pH Neutral DUO”

Стерилен фосфатен буфер - 4,9 %.

За неутрализиране на повечето

киселини и основи. Може да се 

използва за зареждане на

СТАЦИОНАРНИЯ

АПАРАТ „DUO”.

Срок на годност: 3 г.

Време на промиване: ок. 5 мин.

Артикул: 4821

Опаковка: 12 бр.

„Plum Combibox Duo”

СТАЦИОНАРЕН АПАРАТ ЗА 

ПРОМИВАНЕ НА ОЧИ

Комплект за стенен монтаж с пиктограма и

огледало, което предпазва флаконите от

прах. Подходящ преди всичко за  прашни

работни места с възможна опасност за

очни травми от киселини  или алкални

вещества.

Съдържание: „pH Neutral DUO” 1 х 500 мл

и разтвор „PLUM DUO” 1 х 1000 мл

Артикул: 4825

Опаковка: 1 брой


