
PRIM AJUTOR RAPID ŞI EFICIENT

NOUTATE!



htt p://plum-quicksafe.hu/ro/

Acces facil – cheia creşterii siguranţei la locul de muncă
Prin staţia de prim ajutor QuickSafe® puteţi alege cu uşurinţă produsele de prim ajutor necesare nevoilor Dum-
neavoastră. Am pus totul la un loc. Datorită capacului transparent, nevoia reumplerii poate fi  urmărit foarte uşor. 
QuickSafe® oferă întotdeauna prim ajutor disponibil – fi ind rapid, simplu şi sigur.

QuickSafe®

Complete
Conţinut:
-   Soluţie de prim ajutor pentru clătirea ochiului Plum 2 x 500 ml 
-  pH Neutral 1 x 200 ml
-  Şerveţele pentru curăţarea rănilor QuickClean 20 buc. 
-  Gel pentru arsuri QuickCool 18 buc. 
-  Pachet cu bandaj rapid QuickStop 1 buc. 
 1 buc. 17 x 17 cm şi 2 buc. 12 x 7.5 cm
-  Fiole pentru clătirea ochiului QuickRinse 5 buc. 
-  Reîncărcător plasturi elastici QuickFix 1 buc. 
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Conţinut:
-  Soluţie de prim ajutor pentru clătirea ochiului Plum 2 x 500 ml 
-  pH Neutral 1 x 200 ml 
-  Fiole pentru clătirea ochiului QuickRinse 5 buc. 
-  Reîncărcător plasturi elastici QuickFix 1 buc. 

Nr. articol: 5170

Conţinut:
-  Soluţie pentru clătirea ochiului Plum Duo 1 x 500 ml 
-  pH Neutral 1 x 200 ml 
-  pH Neutral Duo 1 x 500 ml 
-  Fiole pentru clătirea ochiului QuickRinse 5 buc. 
-  Plasturi elastici QuickFix 1 buc. 

Nr. articol: 5171

Conţinut:
-   Soluţie de prim ajutor pentru clătirea ochiului Plum 2 x 500 ml 
-  pH Neutral 1 x 200 ml 
-  Şerveţele pentru curăţarea rănilor QuickClean 20 buc. 
-  Gel pentru arsuri QuickCool 18 buc. 
-  Pachet cu bandaj rapid QuickStop 1 buc.
  1 buc. 17 x 17 cm şi 2 buc. 12 x 7.5 cm
-  Plasture detectabil (cu fi bre metalice) QuickFix 1 buc. 
-  Plasture lung detectabil (cu fi bre metalice) QuickFix 1 buc. 
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