
pH Neutral – Informații referitoare la produs

Descriere produs

Soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral oferă o clătire de 2 minute în cazul accidentelor provocate de 

substanțe acide și alcaline. Capacul ergonomic al fl aconului asigură clătirea ochilor cu un jet ușor și constant. 

În timpul clătirii apăsați ușor fl aconul! Design-ul special al fl acoanelor permite clătirea ambilor ochi simultan. 

Soluțiile noastre pentru clătirea ochilor sunt considerate dispozitive medicale, în conformitate cu Directiva UE 

93/42 /CEE. Fișa cu date de securitate relevantă poate fi  descărcată de pe site-ul nostru web.

În ce situații se recomandă utilizarea soluției pH Neutral?

Soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral este o soluție tampon de fosfat de 4.9% care neutralizează în mod efi cient substanțele acide și alcaline, 

respectiv ajută cât mai curând posibil  la restabilirea valorii pH-ului natural al ochilor. Apa curată sau soluția salină sterilă 0,9% numai diluează aceste 

materiale (Figura 1.), însă nu poate reduce efectul coroziv al acestora. După utilizarea produsului pH Neutral, recomandăm continuarea clătirii cu 

Soluția pentru clătirea ochilor Plum cu conținut de soluţie salină 0,9%, până se ajunge la medic! IMPORTANT! În caz de leziuni oculare consultați 

întotdeauna un medic!
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Figura 1. – Neutralizarea acizilor și alcalinelor tari
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Prezentul test a fost efectuat la laboratorul Plum A/S (in vitro). Pe parcursul testelor s-a adăugat pH 

Neutral și soluție de clorură de sodiu 0,9%, într-un amestec constând din 1 picătură de acid sulfuric 

+ 1 picătură de hidroxid de potasiu dizolvat în 40 ml apă + 40 ml de apă. S-a măsurat modifi carea 

valorii pH-ului și cantitatea lichidului de spălare utilizat.
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Benefi ciile soluției pentru clătirea ochilor:

•   Nivel ridicat de funcționalitate: fl acoanele sunt fabricate în conformitate cu certifi carea 

DIN EN 15154-4.

•   Soluție fl exibilă: fl acoanele sunt disponibile în mai multe dimensiuni, pot fi  utilizate și în stații 

de lucru mobile, dar pot fi  montate și pe perete ca parte a unei stații pentru clătirea ochilor.

•   Posibilități variate de utilizare (de ex. în sectorul industrial, laboratoare, ca parte a unei truse de 

prim ajutor, utilizare mobilă în vehicule, etc.)

•   Este ușor de utilizat - persoana care a suferit leziuni poate folosi soluțiile pentru clătirea ochilor 

și singur, fără ajutor.

•   Termenul de valabilitate al produsului în stare închisă este de 3 ani.

•   Flacoanele nu necesită întreținere, nici schimbul lichidului.

Scoateți fl aconul din stație. Rotiți capacul în direcția indicată de 

săgeată, până când se rupe dispozitivul 

de blocare.

Înclinați-vă capul în spate, și începeți 

clătirea ochilor.

Puteți să clătiți și dacă vă înclinați capul 

puțin în față, astfel lichidul nu va scurge 

pe haine.

Cum se utilizează soluția pentru clătirea ochilor Plum?

Instrucțiuni de utilizare

Produsul poate fi  utilizat doar de o singură dată! A nu se utiliza după data de expirare (a se vedea data de expirare pe etichetă)! Este important ca 

dispozitivul de blocare de pe capac să nu fi e deteriorat, deoarece numai astfel se poate asigura clătirea sterilă. În cazul în care dispozitivul de blocare 

este deja deteriorat, să nu utilizați din nou produsul, deoarece există un risc de infecție!

Plum Magyarország Kft. /Srl./

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

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

Prezentare

Volum 

Cod produs 4691 4604 4707

Durată clătire aprox. 2 min. aprox. 2 min. / ochi aprox. 2 min. 

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

200 ml 500 ml Duo
1000 ml pulverizator 

pentru ochi


