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Prin soluțiile PLUM de prim ajutor se poate minimaliza numărul accidentelor 

la locul de muncă și a efectelor negative ale acestora, în avantajul activităţii 

optime ai angajaţilor și a fi rmei.

Siguranţă optimă.

Prim ajutor de încredere.

Accidente ușoare sau mai grave se întâmplă zilnic. În aceste cazuri este important 

ca primul ajutor să fi e rapid, imediat și profesional. Datorită ofertei noastre bogate 

de produse facem posibil ca împreună cu colegii Dvs. să puteţi interveni cu ușurinţă 

în cazul tăieturilor, leziunilor, accidentelor oculare – într-un mod igienic și sigur. 

Staţiile de prim ajutor garantează, ca ajutorul să fi e aproape și în cazul accidentelor 

ușoare.

SOLUŢII PERSONALIZATE CONFORM EXIGENŢELOR LOCULUI DVS. DE MUNCĂ

Vă oferim o gamă  bogată a produselor de prim ajutor, printre care soluţii pentru 

clătirea ochilor, plasturi, șervețele pentru curățarea rănilor, și multe altele... Dvs. 

puteţi selecta simplu acele produse de care aveţi nevoie la locul de muncă. Lucraţi 

la birou?  În laborator cu substanţe chimice?  În domeniul industriei alimentare?  

Eventual într-un service auto? În orice mediu de lucru puteţi utiliza produsele Plum.

APROAPE ȘI-A PIERDUT 
VEDEREA DIN CAUZA 
UNUI FURTUN SLĂBIT...

Hanstholm Fiskemelsfabrik dispune de 

o unitate avansată de producţie, însă 

pănă acum câţiva ani întreprinderea 

a fost dotată doar cu soluţie generală 

pentru clătirea ochilor. Pentru acest 

lucru un muncitor a plătit scump:  un 

furtun a slăbit iar o soluţie alcalină i-a 

pătruns în ambii ochi, era să-și piardă 

vederea în totalitate. După accident 

întreprinderea a atribuit o atenţie 

sporită primului ajutor adecvat. ,,Dacă 

pe vremea aceea aveam soluţia pentru 

clătirea ochilor pH Neutral DUO, fi nalul 

accidentului ar fi  fost mai puţin tragic. 

Astăzi este întotdeauna la îndemână „, 

a declarat Ronni Jorgensen, directorul 

de achiziții al companiei.
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Soluţia verde Plum pentru clătirea ochilor oferă 

ajutor rapid pentru accidentele provocate de 

impurităţile mecanice. PH Neutral neutralizează 

substanţele acide și alcaline.

Ne-am gândit la toate.

AVEȚI NUMAI DOI OCHI – SĂ AVEȚI GRIJĂ DE EI!
Vederea este unul dintre cele mai importante simțuri. Prin urmare aveți grijă de ochii 

Dvs. Se pot întâmpla accidente în orice moment. Nu putem preveni aceste acci-

dente de fi ecare dată, însă trebuie să fi m pregătiți să acordăm imediat primul ajutor. 

Atunci când are loc un accident care afectează ochiul, fi ecare secundă contează! 

Cea mai mică întârziere poate avea un efect fatal asupra vederii Dvs. De aceea este 

foarte important accesul rapid la soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor.

SOLUȚII UNICE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR
Datorită gamei noasre largi de produse puteți selecta foarte simplu cea mai optimă 

soluție pentru compania Dvs. Puteți alege dintre stațiile ce pot fi  montate pe perete, 

direct la locul de muncă. Sau puteți alege produse mai mici, ușor portabile, care pot 

fi  montate în autoturisme, pot fi  păstrate în lada de scule, sau în cutia de prim ajutor, 

- eventual într-o geantă specială la brâu.

Flacoanele pentru clătirea 
ochilor sunt marcate cu în-
semnul CE.

Recipientul din plastic moale 
pentru clătirea ochilor este 
realizat în așa fel, încât 
să se muleze după forma 
ochilor. Presaţi ușor înainte 
de ajustarea la ochi. Astfel 
capacul ajută la ţinerea în 
poziţie deschisă a ochilor 
pe întregul timp al clătirii, 
asigurând clătirea totală ale 
acestora.

Flacoanele se 
utilizează ușor și 
asigură o clătire 
continuă și delicată 
ochilor.

Soluţia verde pentru clătirea ochilor Plum 
ajută la îndepărtarea prafului și corpurilor 
străine din ochi.

Soluţia albastră pentru clătirea ochilor pH 
Neutral asigură ajutor imediat în cazul leziunilor 
provocate de acizi sau soluţii alcaline.

Utilizarea adecvată 
a soluţiei pentru 
clătirea ochilor 
este indicată prin 
pictograme.

Soluţia ergonomică DUO 
pentru clătirea ochilor este 
potrivită pentru clătirea 
concomitentă ai ambilor 
ochi. Recipientul pentru 
clătire ajută la ţinerea în 
poziţie deschisă ai ambilor 
ochi pe durata întreagă a 
procesului de clătire.

Se deschide ușor și 
rapid. O singură răsucire 
și soluţia pentru clătirea 
ochilor este gata pentru 
utilizare.

Ambalaj  economic,  
cu valabilitate chiar și 
până la 3 ani. Data de 
valabilitate este trecută 
în mod vizibil pe partea 
din faţă a etichetei.
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Produsele noastre au fost dezvoltate în colaborare cu specialiști oftalmologi. Aceasta 

înseamnă că ne-am gândit la toate detaliile în vederea realizării optime a soluţiei pentru 

clătirea ochilor. Pictogramele vă ajută la utilizarea corectă. Capacul vă ajută la menţinerea 

în poziţie deschisă a ochilor. Astfel prin clătire se ajunge la locul potrivit al ochiului, în mod 

constant, în cantitate optimă.

Soluţia pentru clătirea ochilor Plum îndepărtează impurităţile, 

praful și murdăria din ochi, iar soluţia pentru clătirea ochilor 

PH Neutral neutralizează substanţele acide și alcaline.

Să prevenim accidentele oculare!

Soluţia pentru clătirea ochilor Plum se 
folosește simplu în cazul accidentelor 
oculare.

Răsuciţi capacul în direcția indicată 
de săgeatăi până când se rupe sigiliul.

Aplecaţi-vă în spate, presaţi fl aconul 
și începeţi clătirea.

După aceea ochiul poate fi  clătit și 
dacă vă aplecați puțin în față.

Determinați 
natura leziunii

Selectați soluția corespunză-
toare pentru clătirea ochilor

Continuați 
clătirea

Clătiți ochiul conform 
celor descrise

Corpuri străine  

praf, funingine, așchii din 

lemn si metal

Soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor 

Plum

Clătiți ochiul până când contaminările 

vor fi  eliminate complet.

Clătiți ochiul timp de aproximativ 2 minute 

cu soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral, 

după care continuați cu Soluția de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor Plum (soluție salină 

fi ziologică), până ajungeți la medic.

Clătiți ochiul timp de aproximativ 2 minute 

cu soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral, 

după care continuați cu Soluția de prim aju-

tor pentru clătirea ochilor Plum (soluție salină 

fi ziologică), până ajungeți  la medic.

Clătiți ochiul până 

ajungeți la medic.

Substanță acidă

Substanță alcalină

Alte substanțe chimice

pH Neutral

pH Neutral

Soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor 

Plum

Soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor 

Plum

Soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor 

Plum

Soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor 

Plum

Soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor 

Plum

Asigurați-vă întotdeauna că soluția pentru clătirea ochilor intră în ochi în forma unui jet constant. 

În cazul în care ambii ochi au fost afectați în accident, utilizați soluția DUO pentru clătirea ochiului.

PLAN DE PRIM AJUTOR ÎN CAZUL ACCIDENTELOR OCULARE
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În prezent nu există pe piață o opțiune similară soluției pentru clătirea ochiului 

Plum DUO. De acum încolo nu trebuie să alegeți care ochi să vă fi e salvat.

Soluție unică

50% DIN ACCIDENTELE OCULARE AFECTEAZĂ AMBII OCHI.
Studiile au arătat că accidentele oculare chimice afectează în proporţie de 50% 

ambii ochi. Cu soluţia DUO pentru clătirea ochilor puteţi fi  pregătit în cazul acestor 

pericole.

CAPACUL AJUTĂ LA CLĂTIREA OPTIMĂ. 
Factorul de timp nu trebuie subapreciat, mai ales dacă este vorba despre accidente 

chimice. Măsura leziunii bineînțeles depinde atăt de concentraţia acidului sau soluției 

alcaline, căt și de timpul contactului acestora cu ochii. De aceea primul ajutor optim 

trebuie să neutralizeze cât mai repede substanţele dăunătoare. 

Prin realizarea sa capacul DUO se ajustează după forma ochiului pentru a-l putea 

menţine în poziţie deschisă pe întreaga perioadă de clătire – asigurând constanţa și 

timpul adecvat de clătire.

Soluţiile de prim ajutor Plum 
pentru clătirea ochilor sunt 
produse de unică folosinţă. Doar 
astfel se poate asigura ca soluţia 
pentru clătire să rămână sterilă. 
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Soluţia de prim ajutor Plum pentru clătirea ochilor oprește senzaţia neplă-

cută de arsură în ochi provocată de materialele străine, impurităţi, și ajută 

la prevenirea complicaţiilor ulterioare.

Soluţie pentru clătirea ochilor 

în cazul leziunilor mecanice

Corpuri străine pot pătrunde cu ușurinţă în ochi. Praf, murdărie sau vopsea de pe mână... Există un risc 

mai ridicat la locurile de muncă unde prin utilizarea aparatelor, uneltelor de lucru așchii de lemn și metal pot 

pătrunde în ochi.

Chiar și cele mai mărunte impurităţi pot fi  foarte neplăcute. Fără tratament însă cele mai mici leziuni pot pro-

voca infl amarea ochiului, ale corneei sau al irisului. Dacă imediat după leziune aplicaţi clătirea ochiului, puteţi 

preveni apariţia infl amaţiei, respectiv ca materialul străin să rămână în ochi.

Soluţia de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum conţine soluţie de clorură de sodiu de 0,9%, asigurând 

clătirea constantă și delicată a ochilor. În gama de produse veți găsi atăt fl aconul cel mai mic, ușor de utilizat, 

pe care îl puteți purta întotdeauna asupra Dvs., căt și cel care poate fi  montat pe perete,  fl acon mare, care 

vă ajută la tratarea imediată a accidentelor oculare la locul de muncă.
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1000 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU 
CLĂTIREA OCHILOR PLUM
Produs pentru clătirea ochilor cu conținut 

de soluție sterilă de clorură de sodiu de 

0,9%. Datorită fl aconului de 1000 ml 

asigură un timp mai lung de clătire. Poate fi  

utilizat individual, dar este potrivit și pentru 

reîncărcarea stațiilor pentru clătirea ochiu-

lui. Prevăzut cu capac antipraf. 

500 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU 
CLĂTIREA OCHILOR PLUM DUO
Produs pentru clătirea ochilor cu conținut 

de soluție sterilă de clorură de sodiu de 

0,9%, în fl acon ușor de manipulat. Design-

ul DUO permite clătirea simultană a ambilor 

ochi. Poate fi  utilizat individual, dar este po-

trivit și pentru reîncărcarea stațiilor pentru 

clătirea ochiului. 

1000 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU 
CLĂTIREA OCHILOR PLUM DUO
Produs pentru clătirea ochilor cu conținut de 

soluție sterilă de clorură de sodiu de 0,9%, 

în fl acon ușor de manipulat. Datorită fl aco-

nului de 1000 ml asigură un timp mai lung 

de clătire. Design-ul DUO permite clătirea 

simultană a ambilor ochi. Poate fi  utilizat 

individual, dar este potrivit și pentru reîncăr-

carea stațiilor pentru clătirea ochiului.

3 X 500 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU 
CLĂTIREA OCHILOR PLUM
Trusă practică pentru clătirea ochilor, cu 3 

fl acoane de 500 ml, cu conținut de soluție 

sterilă de clorură de sodiu de 0,9%. Cutia 

este ușor de transportat, o putem duce în 

mașină până ajungem la medic. Flacoanele 

pot fi  utilizate și individual, dar sunt potri-

vite și pentru reîncărcarea stațiilor pentru 

clătirea ochiului. 

500 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU 
CLĂTIREA OCHILOR PLUM
Produs pentru clătirea ochilor cu conținut 

de soluție sterilă de clorură de sodiu de 

0,9%, în fl acon ușor de manipulat. Poate fi  

utilizat individual, dar este potrivit și pentru 

reîncărcarea stațiilor pentru clătirea ochiu-

lui. Prevăzut cu capac antipraf.

200 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU 
CLĂTIREA OCHILOR PLUM
Acest fl acon mic, ușor de utilizat încape 

în cel mai mic buzunar al halatului. Soluția 

pentru clătirea ochilor conține soluție sterilă 

de clorură de sodiu de 0,9%. Flaconul 

poate fi  purtat cu ușurință într-o geantă de 

brâu specială, în cutia de prim ajutor, sau în 

cutia de scule. Prevăzut cu capac antipraf. 

aprox. 2 min.

10 x 200 ml

4691

aprox. 5 min.

12 x 500 ml

4604

aprox. 5 min.

6 x 1000 ml

4800

aprox. 10 min.

6 x 1000 ml

4707

aprox. 15 min.

4 x 3 x 500 ml

4620

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:

aprox. 2 min.

6 x 500 ml

4861

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
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pH Neutral neutralizează 

substanțele acide și al-

caline, respectiv în cur-

sul clătirii elimină aces-

te substanțe din ochi. 

Efi ciență dovedită!

MATERIALELE PERICULOASE SUNT PREZENTE PESTE TOT
Există locuri de muncă și ramuri industriale în care muncitorii sunt expuși unui risc peste 

media generală  în ceea ce privește accidentele chimice. De exemplu în diverse întreprinderi 

chimice, în industria de reciclare, în fabricile de ciment și pe șantierele de construcții, sau în 

domeniul petrochimic și minerit, chiar și în industria alimentară și a hârtiei. În aceste locuri în 

procesul de întreținere, curățare se utilizează adesea substanțe acide și alcaline puternice. Se 

poate întâmpla accident în orice moment: este destul un furtun slăbit din întâmplare, sau un 

acumulator care explodează, și problemele apar imediat. Prin urmare, să aveți întotdeauna la 

îndemână soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral!

CHIAR ȘI CÂTEVA SECUNDE POT FI DECISIVE
Substanțele acide și alcaline deteriorează țesuturile, structura pielii și a membranei mucoase. 

Gravitatea leziunilor depind de următoarele factori:

 •    Concentrația substanței: substanțele acide și alcaline puternice pot provoca 

leziuni extrem de grave.
 •    Temperatura: cu cât este mai mare temperatura, cu atât sunt mai puternice 

efectele corozive ale substanțelor chimice.
 •    Durata contactului: cu cât timpul de contact al substanței chimice cu pielea și cu 

ochii este mai lung, cu atât sunt mai grave leziunile cauzate.

În cazul accidentelor oculare provocate de substanțe chimice, cel mai important lucru este 

neutralizarea rapidă a acestora până la obținerea valorii pH-ului de 7.4, ceea ce corespunde 

cu valoarea pH-ului natural al ochiului. Chiar și câteva secunde pot fi  decisive: dacă este 

posibil, substanțele acide sau alcaline trebuie să fi e neutralizate înainte ca acesetea să ajungă 

la cornee. În acele locuri unde poate apare riscul accidentelor oculare, este foarte important 

ca lichidul pentru clătirea ochilor să fi e:

 •   Accesibil cu ușurință
 •   Utilizabil ușor și rapid

 •   Efi cient

SOLUȚIA PENTRU CLĂTIREA OCHILOR SĂ FIE EFICIENTĂ
Soluția pH Neutral este o soluție tampon de fosfat de 4.9% care neutralizează rapid și efi cient 

substanțele acide și alcaline. Hidrogenul fosfat oferă o protecție efi cientă împotriva acizilor, 

pe când dihidrogenul fosfat neutralizează substanțele alcaline. Efi ciența soluției pentru 

clătirea ochilor pH Neutral este dovedită prin studii științifi ce. Am testat efectul neutralizant al 

produsului pH Neutral asupra substanțelor acide și alcaline puternice, și am comparat acesta 

cu cel al soluției clasice pentru clătirea ochiului, care conține o soluție de clorură de sodiu de 

0,9%. Rezultatele testelor au demonstrat clar că pH Neutral , într-o perioadă scurtă de timp a 

neutralizat majoritatea substanțelor acide și alcaline, și a restabilit valoarea naturală pH a ochi-

lor. Soluția clasică pentru clătirea ochiului a diluat lichidul, reducând în mică măsură efectul 

coroziv, însă în privința valorii pH-ului au avut loc doar modifi cări minore (fi gura 1.).
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Figura 1. – Neutralizarea acizilor și alcalinelor tari
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1:  Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 

Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle 

Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, 

Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2:  Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 

Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle 

Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH 

verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005. 

All documentation is available on request.

Clătirea 

ochiului în cazul 

accidentelor 

chimice 

UTILIZAREA RECOMANDATĂ A 

SOLUȚIEI PH NEUTRAL

Soluția pentru clătirea ochilor pH 

Neutral oferă o clătire de 2 minute 

în cazul accidentelor provocate de 

substanțe acide și alcaline. Utilizați 

produsul pH Neutral cu scopul 

neutralizării substanței acide sau 

alcaline, pentru restabilirea valorii pH 

naturale  a ochilor. După aceasta se 

recomandă continuarea clătirii cu o 

soluție de prim ajutor pentru clătirea 

ochilor Plum (soluție salină sterilă de 

0,9%), până se ajunge la medic.

INFORMAȚII IMPORTANTE

În cazul leziunilor oculare cau-

zate de fl uorură de hidrogen nu 

poate fi  utilizat individual pentru 

prim ajutor nici pH Neutral, și 

nici soluția de prim ajutor pentru 

clătirea ochilor Plum. Aceste 

produse pot neutraliza și pot 

clăti fl uorura de hidrogen din 

ochi, dar nu pot preveni dete-

riorarea puternică a țesuturilor, 

prin urmare în aceste cazuri 

neapărat este necesar consul-

tarea medicului.
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1000 ML
PULVERIZATOR PENTRU OCHI 
PH NEUTRAL
Produs pentru clătirea ochilor cu 4.9% soluție 

sterilă de tampon de fosfat care neutralizează 

rapid produsele chimice cu pH acid și alcalin. 

Poate fi  utilizat individual la stațiile de lucru, 

respectiv poate fi  depozitat cu ușurință în 

cutia de scule, sau pe perete. Prevăzut cu 

capac antipraf. 

200 ML
PH NEUTRAL
Acest fl acon mic, ușor de utilizat încape 

în cel mai mic buzunar al halatului. Este 

un produs pentru clătirea ochilor cu 4.9% 

soluție sterilă de tampon de fosfat care 

neutralizează rapid produsele chimice cu 

pH acid și alcalin.  Flaconul poate fi  purtat 

cu ușurință într-o geantă de brâu specială, 

în cutia de prim ajutor, sau în cutia de scule. 

Prevăzut cu capac antipraf. 

500 ML
PH NEUTRAL DUO
Produs pentru clătirea ochilor cu 4.9% 

soluție sterilă de tampon de fosfat care 

neutralizează rapid produsele chimice cu 

pH acid și alcalin. Datorită design-ului DUO 

permite clătirea simultană a ambilor ochi, 

astfel este recomandat la locurile de muncă 

unde există un risc de deteriorare a ochilor 

într-un accident. Poate fi  utilizat individual, 

dar este potrivit și pentru reîncărcare.

aprox. 2 min.

 6 x 1000 ml

4746

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:

aprox. 2 min.

 6 x 500 ml

4801

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:

aprox. 2 min.

 10 x 200 ml

4752

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:

ACCIDENTELE CHIMICE 
OCULARE APAR 
ATUNCI, CÂND NE 
AȘTEPTĂM CEL MAI 
PUŢIN...

Un angajat al companiei franceze 

SITA și-a salvat vederea datorită 

pH Neutral DUO. Domeniul de 

activitate al companiei este reciclarea 

materialului plastic – de exemplu 

și fl acoanele produselor pentru 

igienizare. Substanţa acidă a unui 

asemenea produs dintr-un fl acon a 

pătruns în ochiul angajatului. Însă 

datorită pH Neutral DUO substanţa 

nocivă a putut fi  neutralizată imediat în 

ambii ochi. Astfel angajatul și-a putut 

relua în următoarea zi activitatea, fără 

afectarea vederii.
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ACORDAŢI ATENȚIE PRIMULUI  AJUTOR? 
Accidentele survin ușor, când sunt neașteptate – în aceste cazuri este târziu să 

căutaţi prin dulapuri după cutia de prim ajutor, intrevenţia trebuie făcută imediat!

Datorită fi xării lor pe perete, obiectele necesare primului ajutor sunt ușor ac-

cesibile. Puteţi opta pentru staţiile cu sistem deschis sau închis. Cea din urmă 

este utilă pentru mediul de lucru cu mult praf, asigurând fl acoanelor depozitarea 

igienică. 

Important: ţineţi fl acoane suplimentare și în afara staţiilor, pentru a putea conti-

nua clătirea până la contactarea unui medic. 

Staţia fi xată pe perete este ușor vizibilă, 

și asigură ajutor imediat în cazul accidentelor

Staţii pentru clătirea 

ochilor în cazul 

accidentelor mecanice

SOLUȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR 
PLUM DUO BOX
Stație pentru clătirea ochilor din polistiren, 

antipraf, de perete, care conține 2 x 1000 

ml soluție de prim ajutor pentru clătirea 

ochilor Plum. Este recomandată în special 

la locurile de muncă unde există riscul de 

leziuni oculare mecanice, și contaminare 

cauzată de praf și murdărie.  

aprox. 10 min.

1

4816

357 x 252 x 116 mm

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

STAȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR 
PLUM DUO
Stație de perete pentru clătirea ochilor, 

cu 1000 ml soluție pentru clătirea ochilor 

Plum DUO. Este recomandată în special 

pentru stații de lucru mai mici, sau mobile, 

unde poate fi  necesară clătirea simultană 

a ambilor ochi.

SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU 
CLĂTIREA OCHILOR PLUM ÎN CUTIE
Soluție de 200 ml  pentru clătirea ochilor 

Plum în cutie. Cutia de carton protejează 

fl aconul de contaminări, dar la nevoie se 

poate deshide ușor. Este recomandată 

pentru reîncărcarea stațiilor pentru clătirea 

ochilor, sau la locuri de muncă mobile (de 

exemplu pentru plasarea în vehicule).

SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU 
CLĂTIREA OCHILOR PLUM ÎN CUTIE
Soluție de prim ajutor pentru clătirea 

ochilor Plum 200 ml, cu suport de pere-

te, în cutie. Cutia de carton protejează 

fl aconul de contaminări, dar la nevoie se 

poate deshide ușor. Este potrivită pentru 

clătirea rapidă și ușoară, la locurile de 

muncă cu praf.

aprox. 5 min.

1

4802

375 x 180 x 95 mm

aprox. 5 min.

12

4609

4605

955904

79 x 79 x 214 mm

aprox. 2 min.

10

4695

955904

58 x 58 x 163 mm

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Nr. articol reîncărcător:
Nr. articol suport de perete:
Dimensiuni:

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Nr. articol suport de perete:
Dimensiuni:
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STAȚIE PENTRU CLĂTIREA 
OCHILOR PLUM 
Stație de perete cu soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor Plum 500 ml. Este 

recomandată în special pentru locurile de 

muncă mai mici și mobile.

aprox. 5 min.

1

4611

300 x 170 x 80 mm

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

STAȚIE PENTRU CLĂTIREA 
OCHILOR PLUM
Stație de perete cu soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor Plum 2 x 500 ml. Este 

recomandată în special pentru medii de 

lucru curate, neprăfuite, însă există ricul de 

deteriorare mecanică a ochilor.

aprox. 10 min.

1

4694

290 x 228 x 80 mm

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

STAȚIE PENTRU CLĂTIREA 
OCHILOR PLUM MAXI
Stație de perete cu soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor Plum 2 x 1000 ml. 

Este recomandată în special pentru locurile 

de muncă mai mici sau mobile, unde 

poate fi  nevoie și de clătirea îndelungată a 

ochilor. Prevăzut cu capac antipraf.

aprox. 20 min.

1

4708

375 x 260 x 95 mm

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

POATE FI MONTATĂ CU UȘURINȚĂ
Stațiile de perete pot fi  montate ușor, 

și sunt prevăzute cu pictogramă, 

care ilustrează utilizarea corectă a 

produselor.

STAȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR 
PLUM ÎN CUTIE 
Stație pentru clătirea ochilor din polistiren, 

antipraf, montabilă pe perete, care conține 

2 x 500 ml soluție Plum de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor. Este recomandată în 

special în locuri murdare, pline de praf, sau 

la stațiile de lucru mobile.

aprox. 10 min.

1

4650

280 x 230 x 110 mm

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

POATE FI MONTATĂ ȘI CU DISPOZITIVE 
DE ÎNCĂLZIRE.

4649Cod produs:
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PUTEREA COMUNĂ A PRIMULUI AJUTOR PLUM ȘI AL SOLUŢIILOR 
PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PH NEUTRAL
În cazul pătrunderii  în ochi a materialelor acide sau alcaline, propunem clătirea 

combinată – prima dată cu pH Neutral, apoi cu soluţia de prim ajutor pentru clătirea 

ochilor Plum. De aceea am realizat o ofertă de boxe combinate, prin care se poate 

interveni imediat pentru neutralizarea substanţelor chimice pătrunse în ochi, apoi 

clătirea se poate continua cu soluţia de clorură de sodiu până în momentul contac-

tării unui medic.

Dacă lucraţi cu materiale chimice fl uide, atunci vă propunem pH Neutral DUO, 

asigurând clătirea concomitentă a ambilor ochi.

Staţiile deschise pentru clătirea ochilor sunt recomandate locurilor de muncă 

curate, fără praf – de exemplu în laboratoare. Staţiile închise pentru clătirea ochilor 

au fost realizate pentru locurile de muncă murdare, cu mult praf. Toate staţiile pot fi  

fi xate cu ușurinţă, fi ind prevăzute cu oglindă și pictograme. Acestea din urmă oferă 

indicaţii pentru utilizarea corectă.

Datorită combibox-ului vă puteți pregăti atât pentru acci-

dentele chimice mai ușoare, cât și pentru cele mai grave.

Stații pentru clătirea ochilor 

în cazul accidentelor 

chimice oculare

Ţevile pline cu fl uide afl ate sub presi-

une se fi surează cu ușurinţă, sau se 

slăbește un furtun... În aceste cazuri  

se eliberează materiale corosive. Așa 

se produc cel mai des accidentele 

chimice. Dacă substanţa chimică a 

pătruns în ochi, fi ecare secundă con-

tează pentru păstrarea vederii!

ȘERVEȚELE PENTRU CURĂȚAREA 
RĂNILOR QUICKCLEAN CU SUPORT 
DE PERETE
Cutia conține 40 buc. șervețele pentru 

curățarea rănilor, cu care putem dezinfecta 

tăieturile, leziunile mai mici. Produsul este 

prevăzut cu un suport de perete, astfel 

poate fi  plasat și în apropierea locului de 

muncă. Șervețelele sunt ambalate individu-

al, și impregnate cu apă sterilă. Dimensiu-

nea șervețelelor: 130 x 200 mm.

6 x 40

5550

150 x 80 x 64 mm

6 x 40

5101

300 x 515 x 85 mm

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

STAȚIE DE PRIM AJUTOR
Stație de prim ajutor montabilă pe perete cu 

soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor, 

dozator plasturi, șervețele pentru curățarea 

rănilor, oglindă și pictogramă.

CONȚINUT: Cikkszám:
1 x 500 ml Soluție de prim 

ajutor pentru clătirea ochilor   4604

1 x 40  Șervețele pentru 

curățarea rănilor QuickClean  5551 

1 x Dozator plasturi elastici 

QuickFix, cu 90 buc. de plasturi  5507

SOLUȚIE PENTRU CLĂTIREA 
OCHILOR PH NEUTRAL ÎN CUTIE
Soluție pentru clătirea ochilor pH neutral în 

cutie, 200 ml. Cutia de carton protejează 

fl aconul de contaminări, dar la nevoie se 

poate deshide ușor. Neutralizează rapid 

substanțele chimice cu pH acid și alcalin. 

Este recomandată pentru reîncărcarea 

stațiilor, dar este în special practic la 

locuri de muncă mobile, pentru plasarea în 

vehicule.

aprox. 2 min.

10

4755

955904

58 x 58 x 163 mm

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Cod produs suport de perete:
Dimensiuni:
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PLUM COMBI-BOX DUO
Stație din polistiren, antipraf, de perete, 

care conține 500 ml soluție pentru clătirea 

ochilor pH Neutral DUO, și 500 ml soluție 

de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum 

DUO. Este recomandată în special la 

locurile de muncă și întreprinderile cu mult 

praf, unde pot avea loc accidente care 

afectează de obicei ambii ochi simultan. 

Cu Combi Box DUO vă puteți pregăti 

atât în privința leziunilor mecanice cât și a 

leziunilor chimice.

pH Neutral aprox. 2 min. 

Soluție salină sterilă aprox. 2 min.

1

4862

280 x 230 x 110 mm

Durată clătire:

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

PLUM COMBI-BOX DUO MAXI
Stație din polistiren, antipraf, de perete, care 

conține 500 ml soluție pentru clătirea ochilor 

pH Neutral DUO, și 1000 ml soluție de prim 

ajutor pentru clătirea ochilor Plum DUO. Este 

recomandată în special la locurile de muncă 

și întreprinderile cu mult praf, unde pot avea 

loc accidente care afectează de obicei ambii 

ochi simultan. Cu Combi Box DUO vă puteți 

pregăti atât în privința leziunilor mecanice cât 

și a leziunilor chimice.

pH Neutral aprox. 2 min. 

Soluție salină sterilă aprox. 5 min.

1

4810

357 x 252 x 116 mm

Durată clătire:

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

STAȚIE PULVERIZATOR DE OCHI 
PH NEUTRAL 
Stație montabilă pe perete cu soluție pen-

tru clătirea ochilor pH Neutral 1000 ml, care 

neutralizează rapid soluțiile acide și alcaline. 

La locul de muncă poate fi  montată ușor 

pe perete. Prevăzută cu capac antipraf.

aprox. 2 min.

1 

4741

300 x 160 x 95 mm

Durată clătire:
Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

PLUM COMBI-STATION
Stație de perete, care conține 200 ml pH 

Neutral și 500 ml soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor Plum. Este recoman-

dată în special la locurile de muncă unde 

pot apărea atât accidente mecanice cât și 

accidente chimice la nivelul ochiului.

pH Neutral aprox. 2 min. 

Soluție salină sterilă aprox. 5 min.

1 

4773

290 x 228 x 80 mm

Durată clătire:

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

PLUM COMBI-STATION DUO 
Stație de perete, care conține 500 ml pH 

Neutral DUO și 1000 ml soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor Plum DUO. Este reco-

mandată în special la locurile de muncă unde 

pot apărea atât accidente mecanice cât și 

accidente chimice la nivelul ochiului, și există 

un risc de afectare simultană a ambilor ochi.

pH Neutral aprox. 2 min. 

Soluție salină sterilă aprox. 5 min.

1

4803

375 x 250 x 95 mm

Durată clătire:

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

PLUM COMBI-BOX
Stație din polistiren, antipraf, de perete, care 

conține 200 ml soluție pentru clătirea ochilor 

pH Neutral, și 500 ml soluție de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor Plum. Este recoman-

dată în special la locurile de muncă și întrepr-

inderile cu mult praf, unde pot apărea atât 

leziuni mecanice cât și leziuni chimice.

pH Neutral aprox. 2 min. 

Soluție salină sterilă aprox. 5 min.

1

4787

280 x 230 x 110 mm

Durată clătire:

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

POATE FI MONTATĂ ȘI CU DISPOZITIVE 
DE ÎNCĂLZIRE
Cod produs: 4664
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•   Asigură acces imediat și vizibil la plasturi 

și la fi olele pentru clătirea ochilor.
•   Plasturele scos din dozator este gata de 

utilizare.
•   Fiecare plasture este ambalat individual.
•   Poate fi  utilizat cu ușurință și cu o singu-

ră mână.
•   Poate fi  reîncărcat oricând.
•   Se poate observa ușor dacă dozatorul 

s-a golit.
•   Oprește simplu sângerările minore, fără 

a mânji și alți plasturi.
•   Dozatorul mic poate fi  montat cu 

ușurință oriunde.
•   Este dotat cu un raft, care oferă loc și 

pentru alte obiecte importante, mai mici.
•   Se poate închide  cu cheie.

SISTEM UNIC DE DOZARE QUICKFIX

QUICKFIX - IMPERMEABIL
Dozator plasture de perete, cu 90 buc. 

plasturi impermeabili, potrivit în special 

pentru locuri de muncă umede. Plasturile 

sunt dezvoltate din textile testate dermato-

logic - care permit respirarea pielii.

QUICKFIX - MIXT
Dozator plasture de perete, cu 45 buc. 

plasturi elastici și 45 buc. plasturi imper-

meabili. Cele două plasturi se adaptează 

la necesitățile schimbătoare ale locului de 

muncă. 

1 

 5501

5511

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Prezentare:
Cod produs:
Cod produs reîncărcător:
Dimensiunea 
sistemului dozator:
Dimensiunea plasture:

1 

 5507

5512 & 5511

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Prezentare:
Cod produs:
Cod produs reîncărcător:
Dimensiunea 
sistemului dozator:
Dimensiunea plasture:

QUICKFIX - ELASTIC
Dozator plasture de perete, cu 90 buc. 

plasturi elastici. Plasturile sunt dezvoltate 

din textile testate dermatologic - care 

permit respirarea pielii.

1  

 5502

5512

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Prezentare:
Cod produs:
Cod produs reîncărcător:
Dimensiunea 
sistemului dozator:
Dimensiunea plasture:
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AJUTOR RAPID ȘI IGIENIC PENTRU LEZIUNI MINORE
Accidente minore se pot produce zilnic la locul de muncă. În cazul leziunilor 

minore e sufi cient aplicarea unui plasture. Alegeţi plasturele potrivit locului Dvs. de 

muncă – sau combinaţiile corespunzătoare! Oferim oportunităţi și muncitorilor din 

mediul general sau umed, chiar și celor din domeniul alimentar. Nu pierdeţi vre-

mea: scoateţi un plasture din dozator, aplicaţi-l și puteţi continua munca! QuickFix 

rezolvă rapid, igienic și efi cient problemele.

Cu dozatorul montat pe perete puteți economisi 

foarte mult timp. Lipiți doar plasturele și puteți să 

continuați munca!

QuickFix ajutor rapid 

în cazul accidentelor minore, zilnice
PUTEȚI ALEGE DINTRE 
3 TIPURI ȘI 2 DIMENSIUNI

PLASTURI ELASTICI

Plasturile sunt dezvoltate din textile 

testate dermatologic, purtarea lor 

este confortabilă. Se adaptează la 

suprafața pielii, la mișcările mâinilor.

PLASTURI IMPERMEABILI
Plasturi impermeabili potrivite pentru 

locuri de muncă umede.

PLASTURI CU FIBRE METALICE
Plasturi cu fi bre metalice concepute 

în special pentru industria alimentară. 

Datorită culorilor stridente și a fi brelor 

metalice încorporate pot fi  vizibile clar și 

pot fi  evidențiate cu detector de metale.

QUICKFIX LONG
Plasturi extra lungi. Pot fi  înfășurate 

chiar și de mai multe ori în jurul de-

getelor, asigurănd faptul că plasturele 

rămâne fi xat  în timpul lucrului. 

QUICKFIX - CU FIBRE METALICE 
Dozator plasture de perete, cu 90 buc. 

plasturi de culoare albastră, cu fi bre meta-

lice, care pot fi  evidenţiate cu detector de 

metale. Sunt concepute în special pentru 

industria alimentară. Plasturile sunt dezvol-

tate din textile testate dermatologic - care 

permit respirarea pielii.

1  

 5503

5513

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Prezentare:
Cod produs:
Cod produs reîncărcător:
Dimensiunea 
sistemului dozator:
Dimensiunea plasture:

Scoateţi plasturele din dozator. 
Acesta este utilizabil imediat...

…poate fi  aplicat cu o singură mână.

QUICKFIX LONG - CU FIBRE METALICE
Dozator plasture de perete, cu 60 buc. 

plasturi de culoare albastră, cu fi bre meta-

lice, care pot fi  evidenţiate cu detector de 

metale. Sunt concepute în special pentru 

industria alimentară. Pot fi  înfășurate chiar 

și de mai multe ori în jurul degetelor, asigu-

rănd că plasturele rămâne fi xat  în timpul 

lucrului. Plasturile sunt dezvoltate din textile 

testate dermatologic.

1 

 5529

5509

135 x 230 x 32 mm

120 x 20 mm

Prezentare:
Cod produs:
Cod produs reîncărcător:
Dimensiunea 
sistemului dozator:
Dimensiunea plasture:

QUICKFIX LONG - ELASTIC
Dozator plasture de perete, cu 60 buc. 

plasturi elastici lungi, care se adaptează 

la suprafața pielii, și oferă o senzație de 

confort. Pot fi  înfășurate chiar și de mai 

multe ori în jurul degetelor, asigurănd că 

plasturele rămâne fi xat  în timpul lucrului. 

Plasturile sunt dezvoltate din textile testate 

dermatologic - care permit respirarea pielii.

1 

 5528

5508

135 x 230 x 32 mm

120 x 20 mm

Prezentare:
Cod produs:
Cod produs reîncărcător:
Dimensiunea 
sistemului dozator:
Dimensiunea plasture:
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QUICKRINSE - PENTRU CLĂTIREA RAPIDĂ!
Ochiul este organul cel mai vulnerabil. Uscăciunea incipientă sau iritaţia ochiului 

poate fi  neplăcută mai ales la locul de muncă. Poate provoca durere sau sensibi-

litate la lumină, ceea ce poate perturba activitatea. QuickRinse ajută la restabilirea 

stării de bine.

Fiecare fi olă conţine 20 ml de soluţie pentru clătirea ochilor, ce se poate utiliza 

împotriva uscăciunii oculare sau a iritaţiei provocate de impurităţi minore (ex. praf). 

Combinaţia QuickFix & Rinse asigură accesibilitatea plasturilor și a fi olelor cu soluţie 

pentru clătirea ochilor.

QuickRinse este o soluție economică 

în cazul leziunilor oculare minore.

Fiole mici în cazul 

accidentelor minore

QUICKFIX & RINSE
Sistem de dozare de perete, cu 5 buc. fi ole 

pentru clătirea ochilor, care conțin soluţie sa-

lină sterilă de 0,9%; respectiv 45 buc. plasturi 

elastici. Sistemul de dozare oferă o asistență 

simplă, rapidă și igienică în caz de accidente 

minore (ochi iritați, leziuni, tăieturi mici).

1  

 4631

5512 & 5160

190 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Prezentare:
Cod produs:
Cod produs reîncărcător:
Dimensiunea 
sistemului dozator:
Dimensiunea plasture:

QUICKRINSE
Sistem de dozare de perete, cu 10 buc. fi ole 

pentru clătirea ochilor, care conțin 20 ml de so-

luţie salină sterilă de 0,9%. Sistemul de dozare 

oferă o asistență simplă, rapidă și igienică în 

caz de accidente oculare minore, de exemplu, 

atunci când praful sau murdăria pătrunde în 

ochi; sau în cazul în care ochii devin uscați în 

timpul lucrului.

1 

 4632

5160 

135 x 230 x 32 mm

Prezentare:
Cod produs:
Cod produs reîncărcător:
Dimensiunea 
sistemului dozator:
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Plasturile și fi olele pentru clătirea ochilor sunt accesibile și în formă practică, 

portabilă. Păstraţi-le întotdeauna la îndemână: în cutia de scule, în comparti-

mentul pentru mănuși al vehiculelor, în geantă, în buzunar sau în cutia gene-

rală pentru prim ajutor. Astfel veţi fi  pregătit pentru accidentele minore, bruște, 

survenite pe neașteptate.

Realizări practice

- să aveți la îndemână primul ajutor!

Întotdeauna la îndemână

5 x 4  

 4619

Prezentare:
Cod produs:

30 x 30 

 5504

72 x 25 mm

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiunea plasture:

QUICKRINSE MINI
Pachet mic în format practic, cu 4 buc. 

fi ole pentru clătirea ochilor, care conțin 

20 ml de soluţie salină sterilă de 0,9%. 

Cu ajutorul acestora se poate atenua 

uscăciunea oculară, sau iritațiile cauzate 

de praf și murdărie. Fiolele pot fi  deschise 

cu ușurință printr-o singură răsucire, și 

pot fi  utilizate imediat. Datorită ambalajului 

mic, QuickRinse Mini poate fi  transportat 

oriunde.

QUICKFIX MINI
Pachet mic în format practic, cu 30 buc. 

plasturi elastici. Poate fi  transportat cu 

ușurință în acele locuri unde puteți avea 

nevoie de plasturi. Fiecare plasture este 

ambalat în mod individual, și este gata pentru 

utilizare imediată. Plasturile sunt dezvoltate 

din textile testate dermatologic, se adaptează 

la suprafața pielii, în timp ce permit respirarea 

acesteia.

GEANTĂ DE BRÂU 
PENTRU FLACON DE 200 ML
Borsetă practică care poate fi  un accesoriu 

a hainelor de lucru. Se poate deschide ușor, 

și permite ca primul ajutor să fi e întotdeauna 

la îndemână. În interiorul acesteia poate fi  de-

pozitat cu siguranță și igienic oricare soluție 

pentru clătirea ochilor de 200 ml.

10 

 4692

Prezentare:
Cod produs:
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Compania Spaencom se ocupă de 

producţia elementelor de beton A/S. 

Compania a ales Plum QuickSafe 

pentru asigurarea condiţiilor de sigu-

ranţă la locul de muncă a celor 500 

de angajaţi. ,,Am optat pentru Plum 

QuickSafe, deoarece staţiile de prim 

ajutor pot fi  ajustate cu ușurinţă la 

necesităţile specifi ce anumitor domenii 

de activitate. De exemplu la punctele 

de lucru unde elementele din beton 

sunt spălate cu acid, am amplasat în 

staţii soluţia pH Neutral pentru clătirea 

ochilor și soluţie salină. QuickSafe 

conţine elementele de bază, ce poate 

fi  amplasat și în apropierea punctului 

de lucru. Astfel dacă se produce un 

accident, ajutor va fi  la îndemână.” 

Jany Johannsen, Environment and 

Safety Coordinator

Fiţi liniștit: 

la nevoie va fi  

întotdeauna totul la 

îndemână.

STAŢII PERSONALIZATE DE PRIM AJUTOR
Încărcaţi-vă staţia de prim ajutor cu produse corespunzătoare nevoilor locului de 

muncă! Soluţie pentru clătirea ochilor de impurităţi. pH Neutral pentru neutralizarea 

materialelor acide și alcaline. Plasture adaptat condiţiilor de muncă. Gel pentru 

arsuri cu care puteţi trata leziunile de arsură ușoare, mai puţin grave. Fiolă pentru 

clătirea ochiului pentru ochiul uscat, iritat. Șervețele pentru curățarea rănilor în 

cazul celor minore. Bandaje de compresie pentru tratarea imediată a accidentelor 

grave. Toate acestea în spatele unui geam transparent, astfel puteţi sesiza imediat 

produsul de care aveţi nevoie. 

QuickSafe® ajutor rapid, 

simplu și imediat

OBIECTELE 
IMPORTANTE SĂ FIE 
ÎNTOTDEAUNA LA 
ÎNDEMÂNĂ.”
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Cu ajutorul QuickSafe puteți colecta la un loc cele mai importante produse de prim 

ajutor, pe care le puteți plasa cu siguranță în apropierea locului de muncă, - acolo 

unde este mare nevoie de prezența acestora. Stația de prim ajutor nu ocupă un loc 

mai mare  pe perete decât o hârtie format A3, prin urmare poate fi  montată oriunde.

Datorită panoului frontal transparent poate fi  urmărit foarte ușor conținutul stației. 

Veți vedea nevoile reîncărcării, și totodată plasticul protejează produsele de praf și 

alte impurități. Soluție igienică și elegantă.

Accesibilitatea ușoară crește gradul de siguranță.

Ajutorul este la îndemână

QuickCool

500 ml 
Plum 
Eye Wash

200 ml 
pH Neutral

500 ml 
Plum 
Eye Wash

QuickFix

QuickStop QuickClean

QuickRinse 

ALEGEŢI QUICKSAFE EMPTY ȘI 
ÎNCĂRCAŢI-L CU PRODUSELE 
ADECVATE!
Dacă dintre cele patru staţii QUICKSAFE 

nici una nu corespunde în totalitate spe-

cifi cului Dvs., staţia de prim ajutor poate 

fi  personalizată 100%. Acest lucru vă 

prezentăm detaliat pe paginile următoare. 

Alegeţi-vă pur și simplu staţia fi xabilă goală 

și căutaţi produsele noastre de prim ajutor 

corespunzătoare nevoilor Dvs.  

QuickSafe® EMPTY

DECIZIA ESTE A DUMNEAVOASTRĂ!
Puteţi opta pentru libertate deplină de a 

selecta conţinutul staţiei de prim ajutor, 

conform necesităţilor! 

1 

 5173

430 x 253 x 92 mm

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

CITIȚI CODUL QR, 
SAU VIZITAȚI SITE-UL 

PLUM-QUICKSAFE.HU, PENTRU 
A CUNOAȘTE CELE MAI RECENTE 

SOLUȚII DE PRIM AJUTOR
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QuickSafe® 

COMPLETE

GAMĂ LARGĂ DE PRODUSE
QuickSafe Complete oferă o gamă largă de soluții 

de prim ajutor. Puteți găsi soluții începând de la 

situațiile cele mai critice până la leziunile zilnice.

SOLUȚIE COMPLETĂ
Soluție pentru clătirea ochilor, completată 

cu pH Neutral și fi ole pentru clătirea ochilor; 

bandaj de compresie; șervețele pentru 

curățarea rănilor; plasturi și gel pentru arsuri 

pentru tratarea arsurilor minore.

1 

 5174

430 x 253 x 92 mm

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

AVEȚI NEVOI SPECIALE ÎN PRIVINȚA 
STAȚIEI DE PRIM AJUTOR?
Baza întregului sistem QuickSafe este soluția 

de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum. 

QuickSafe Basic pe lângă soluția de prim ajutor 

pentru clătirea ochilor conține și pH Neutral, 

fi ole pentru clătirea ochilor, și plasturi. Cu privire 

la produsele suplimentare veți decide Dvs. 

Primul raft al stației poate fi  încărcat cu produse 

necesare companiei Dvs. 

QuickSafe® 

BASIC
PUNCTUL PERFECT DE PLECARE
QuickSafe Basic oferă fl exibilitate completă: 

puteți alege ce fel de produse doriți să 

plasați pe rafturile Dvs.

1 

 5170

430 x 253 x 92 mm

Cod produs: 

4604

4752

5160

5512

CONȚINUT:

2 x 500 ml Soluție de prim ajutor pentru 

clătirea ochilor 

1 x 200 ml pH Neutral 

5 x 20 ml Fiole QuickRinse

1 x Reîncărcător plasturi elastici 

QuickFix cu 45 buc. de plasturi 

Cod produs: 

5150

5152

5151

4604

4752

5160

5512

CONȚINUT: 

18 x Gel pentru arsuri QuickCool 

1 x Bandaj de compresie QuickStop

20 x Șervețele pentru curățarea rănilor 

QuickClean

2 x 500 ml Soluție de prim ajutor pentru 

clătirea ochilor

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml Fiole QuickRinse

1 x Reîncărcător plasturi elastici 

QuickFix cu 45 buc. de plasturi

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:
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Cod produs:

 4861

4801

4752

5160

5512

CONȚINUT:

1 x 500 ml Soluție de prim 

ajutor pentru clătirea ochilor DUO

1 x 500 ml pH Neutral DUO

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml Fiole QuickRinse            

1 x Plasturi elastici QuickFix, 45 buc.

 Cod produs:

 5150

5152

5151

4604

4752

5513

5509

CONȚINUT:

18 x Gel pentru arsuri QuickCool

1 x Bandaj de compresie QuickStop

20 x Șervețele pentru curățarea rănilor 

QuickClean

2 x 500 ml Soluție de prim ajutor pentru 

clătirea ochilor

1 x 200 ml pH Neutral

1 x Plasturi detectabili QuickFix 45 buc. 

1 x Plasturi detectabili, 

lungi QuickFix, 30 buc.

SOLUȚIE RAPIDĂ ȘI SIGURĂ, 
DETECTABILITATE ÎNCORPORATĂ
Stația de prim ajutor formată pentru industria 

alimentară, cantine și restaurante conține printre 

altele plasturi cu fi bre metalice, șervețele pentru 

curățarea rănilor, gel pentru arsuri și bandă de 

compresie.

QuickSafe® 

FOOD INDUSTRY
SOLUȚII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Această stație este încărcată cu produse 

necesare pentru industria alimentară.

1 

 5175

430 x 253 x 92 mm

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:

CÂND CÂTEVA SECUNDE DECID 
FINALUL ACCIDENTULUI
În cazul în care la locul Dvs. de muncă pot apărea 

accidente chimice, accesul efi cient la soluțiile 

pentru clătirea ochilor are o importanță foarte 

mare. Stația de prim ajutor formată pentru indus-

tria chimică conține printre altele soluție pentru 

clătirea ochilor pH Neutral DUO, cu care puteți 

clăti simultan ambii ochi. 

QuickSafe® 

CHEMICAL INDUSTRY
PROTECȚIE ÎN CAZ DE ACCIDENTE CHIMICE
Accidentele provocate de substanțe acide 

și alcaline pot avea chiar și efecte care pun 

viața în pericol, dacă nu acordăm prim ajutor 

la momentul potrivit.

1 

 5171

430 x 253 x 92 mm

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiuni:
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QUICKSTOP
Trusă de bandaj de compresie pentru 

acordarea unui prim ajutor efi cient, care 

poate fi  utilizată în caz de leziuni minore, 

sau hemoragii mici abundente. Bandajul 

de compresie steril este elastic, testat der-

matologic, nu se lipește de piele, îi permite 

acesteia să respire.  

CONȚINUTUL TRUSEI:

1 x bandaj de compresie, 

17 x 17 cm

2 x bandaj de compresie,

12 x 7,5 cm

6 x 3 

 5152

Prezentare:
Cod produs:

ȘERVEȚELE PENTRU CURĂȚAREA 
RĂNILOR QUICKCLEAN  
40 buc. șervețele în cutie pentru curățarea 

rănilor, a tăieturilor, zgârieturilor mai mici. 

Șervețelele sunt ambalate individual, și 

impregnate cu apă sterilă. Sunt potrivite și 

pentru reîncărcarea stațiilor de prim ajutor, 

sau a dozatoarelor montate pe suport de 

perete. 

13 x 20  

 5551

Prezentare:
Cod produs:

QUICKCOOL
Gel pentru arsuri pentru tratarea imediată 

a arsurilor minore. Cu efect răcitor și 

calmant al pielii. Conține ulei din arbore de 

ceai. Poate fi  utilizat în mod individual, sau 

pentru reîncărcarea stațiilor de prim ajutor 

QuickSafe. Cutia conține 18 bucăți.  

6 x 18 

 5150

Prezentare:
Cod produs:

QUICKCLEAN 
Șervețele pentru curățarea rănilor în cutie, 

pentru curățarea rănilor, a tăieturilor, zgâri-

eturilor mai mici. Șervețelele sunt ambalate 

individual, și impregnate cu apă sterilă. Pot 

fi  utilizate în mod individual, sau pentru reîn-

cărcarea stațiilor de prim ajutor QuickSafe. 

Cutia conține 20 de șervețele.

6 x 20 

 5151

Prezentare:
Cod produs:
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Orice stație de prim ajutor, sau dozatorul de plasture QuickFix poate fi  reîncărcat 

cu ușurință cu următoarele produse. Ba chiar, se poate adăuga și produse noi la 

stația existentă de prim ajutor. Fiecare stație poate fi  concepută în mod fl exibil, 

astfel vă putem oferi soluții pentru a satisface nevoile companiei Dvs.

Puteți reîncărca trusa Dvs. de prim ajutor cu următoarele produse

Asigurați reîncărcarea

REZERVĂ – PLASTURI 
IMPERMEABILI QUICKFIX
45 buc. plasturi impermeabili potrivit în 

special pentru locuri de muncă umede. 

Plasturile sunt dezvoltate din textile testate 

dermatologic - care permit respirarea pielii.

REZERVĂ – PLASTURI 
ELASTICI QUICKFIX
45 buc. plasturi elastici, care se adaptează 

la suprafața pielii, la mișcările mâinii. 

Plasturile sunt dezvoltate din textile testate 

dermatologic - care permit respirarea pielii.

REZERVĂ – PLASTURI CU FIBRE 
METALICE QUICKFIX 
45 buc. plasturi cu fi bre metalice de culoa-

re albastru, care pot fi  evidenţiate cu detec-

tor de metale. Sunt concepute în special 

pentru industria alimentară. Plasturile sunt 

dezvoltate din textile testate dermatologic - 

care permit respirarea pielii.

6 x 45  

 5511

72 x 25 mm 

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiunea plasture:

6 x 45  

 5512

72 x 25 mm 

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiunea plasture:

6 x 45

 5513

72 x 25 mm 

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiunea plasture:

REZERVĂ QUICKRINSE 
5 buc. fi ole pentru clătirea ochilor, cu 20 ml 

soluţie salină sterilă de 0,9% . Sunt potrivite 

pentru reîncărcarea stațiilor QuickSafe, 

QuickFix & Rinse și QuickRinse. 

4 x 5  

 5160

Prezentare:
Cod produs:

REZERVĂ – PLASTURI 
ELASTICI QUICKFIX LONG 
30 buc. plasturi elastici lungi, care se adap-

tează la suprafața pielii, și oferă o senzație de 

confort. Pot fi  înfășurate chiar și de mai multe 

ori în jurul degetelor, ceea ce asigură faptul 

că plasturele rămâne fi xat și în timpul lucrului.    

Plasturile sunt dezvoltate din textile testate 

dermatologic - care permit respirarea pielii.

REZERVĂ – PLASTURI CU FIBRE 
METALICE QUICKFIX LONG
30 buc. plasturi cu fi bre metalice lungi, care 

pot fi  evidenţiate cu detector de metale. 

Sunt concepute în special pentru industria 

alimentară. Pot fi  înfășurate chiar și de mai 

multe ori în jurul degetelor, ceea ce asigură 

faptul că plasturele rămâne fi xat și în timpul 

lucrului. Plasturile sunt dezvoltate din textile 

testate dermatologic.

6 x 30  

 5508

120 x 20 mm 

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiunea plasture:

6 x 30

 5509

120 x 20 mm 

Prezentare:
Cod produs:
Dimensiunea plasture:
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