
PH Neutral – Informácie o výrobku

Opis výrobku

Očná sprcha pH Neutral poskytuje 2 minútové riešenie vyplachovania pri očných úrazoch spôsobených 

kyselinami a lúhmi. Ergonomický uzáver fľiaš zabezpečuje, aby prúd vyplachovacej tekutiny bol jemný a 

rovnomerný. Fľašu jemne stláčajte počas vyplachovania! Špeciálne tvarovanie DUO fľaší umožňuje súčasné 

vyplachovanie oboch očí. Naše očné sprchy sa považujú za lekársku pomôcku na základe smernice EU 93/42/

EEC. Príslušné karty bezpečnostných údajov sú dostupné k stiahnutiu na našej webovej stránke.

V akých prípadoch používajte pH Neutral?

pH Neutral je 4,9 %  fosfátový pufer, ktorý účinne neutralizuje kyseliny a lúhové prípravky  a v najkratšom možnom čase pomôže navodiť normálnu 

pH hodnotu oka. Čistá voda alebo 0,9 % sterilný soľný roztok iba rozriedia tieto látky (obr. 1) a ich leptavý účinok vedia iba zmierniť. Po použití pH 

Neutralu odporučujeme, aby ste pokračovali vyplachovanie očnou sprchou Plum s obsahom 0,9 %  soľného roztoku, až kým sa dostanete k lekárovi! 

Dôležité! V prípade očných úrazov sa vždy obráťte na lekára!
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1. obr. Neutralizačný účinok pH Neutral a  0,9 %-ného soľného roztoku
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V laboratóriu Plum A/S bol vykonaný test (in vitro). Počas testu pridávali po krokoch Ph Neutral a 

chlorid sodný do takého roztoku, ktorý pozostával z 40 ml vody a 1 kvapky kyseliny sírovej, respektive 

z 40 ml vody a 1 kvapky hydroxidu a draselného. Merali zmenu hodnoty pH a množstvo použitej 

vyplachovacej tekutiny.
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Prednosti očnej sprchy:

•  Funkcionalita na vysokej úrovni: fľaše sú vyrábané v zhode s certifi káciou DIN EN 15154-4.

•   Flexibilné riešenie: fľaše sú dostupné vo viacerých veľkostiach, dajú sa používať na mobilných 

pracoviskách, alebo sa dajú namontovať na stenu aj ako súčasť očných staníc.

•   Širokospektrálne možnosti používania (napr. v priemyselnom sektore, v laboratóriách, ako 

súčasť lekárničky, vo vozidlách, atď.)

•  Jednoduché použitie  -  zranené osoby samé, aj bez pomoci dokážu používať naše očné sprchy.

•  Doba expirácie v neporušenom balení: 3 roky

•  Fľaše nepotrebujú údržbu, ani výmenu tekutiny.

Vyberte fľašu zo stanice. Otáčajte uzáverom v smere šípky,až  kým 

sa poistný prstenec neodlomí.

Nakloňte hlavu dozadu a jemným 

stláčaním fľaše začnite vyplachovanie.

Vyplachovať môžete aj v predklone, 

predítete tak poliatiu odevu

Ako používať očnú sprchu Plum?

Návod na používanie

Výrobok je vhodný na jednorázové použitie! Nepoužívajte po uplynutí doby expirácie (dátum konečnej spotreby je uvedený na obale)! Je dôležité, aby 

poistný prstenec na uzávere bol neporušený, len tak je možné zabezpečiť sterilné vyplachovnie! Ak sa poistný prstenec poškodil, nepoužívajte znovu 

výrobok, lebo existuje riziko kontaminácie.

Plum Magyarország Kft.

8200, Veszprém, Erdész utca 4. Tel./Fax: +36 88 326006

E-mail: info@plum.hu  www.plum.hu

Balenia

Objem

Číslo materiálu 4691 4604 4707

Doba vyplachovania Cca 2 minúty Cca 2 minúty/ oko Cca 2 minúty

Rozmery 165 x ø 55 mm 220 x ø 75 mm 270 x ø 85 mm

200 ml 500 ml Duo 1000 ml očná sprcha


