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Sredstva za izpiranje oči

Obliži

Postaje za prvo pomoč
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S pomočjo rešitev prve pomoči Plum lahko omejite število nesreč na delovnem mestu 

in njihove negativne posledice, za učinkovito delo vaših zaposlenih in podjetja.

Optimalna varnost.

Varna prva pomoč.

Vsak dan lahko pride do manjših ali večjih nezgod. V takšnih primerih je po-

membno, da je prva pomoč hitra in strokovna. S široko paleto naših izdelkov 

vam omogočamo enostavno ravnanje v primeru manjših ureznin, ran in poškodb 

oči, in vse to na higienski ter varen način. Naše postaje za prvo pomoč zagota-

vljajo, da bo pomoč vedno pri roki, tudi v primeru manjših poškodb.

REŠITVE V SKLADU S POTREBAMI VAŠEGA DELOVNEGA MESTA
Nudimo široko paleto izdelkov za prvo pomoč, kot so sredstva za izpiranje oči, 

obliži, krpice za čiščenje ran, itn. Sami lahko enostavno izberete izdelke, ki jih 

potrebujete na svojem delovnem mestu. Delate v pisarni? V laboratoriju, kjer se 

uporabljajo tudi kemikalije? V obratu za predelavo hrane? Morda v avtomobilski 

delavnici? Izdelki Plum so uporabni v vseh poslovnih okoljih.

ZARADI OHLAPNE 
CEVI JE SKORAJ 
POPOLNOMA 
IZGUBIL VID ...

Podjetje Hanstholm Fiskemelsfabrik 

ima razvit proizvodni obrat, vendar so 

bila pred nekaj leti v tovarni na voljo 

samo osnovna sredstva za izpiranje 

oči. Zaradi tega je eden od zaposlenih 

plačal visoko ceno: ko je ena od cevi 

postala ohlapna in sta njegovi očesi pri-

šli v stik z lugom je skoraj popolnoma 

izgubil vid. Po nesreči je začela tovarna 

namenjati več pozornosti ustreznemu 

dajanju prve pomoči. »Če bi takrat imeli 

sredstvo za izpiranje oči, kot je pH Ne-

utral DUO, bi bila tudi ta nesreča manj 

tragična. Danes ga imamo vedno pri 

roki«, je dejal Ronni Jorgensen, vodja 

nabave v podjetju. 
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Zeleno sredstvo za izpiranje oči Plum nudi hitro 

rešitev v primeru nesreč, ki so posledica mehanske 

umazanije. pH Neutral nevtralizira kisline in luge.

Mislili smo na vse.

IMATE SAMO DVE OČESI – PAZITE JU!
Oči so eno najpomembnejših čutil. Zato jih pazite! Nesreča nikoli ne počiva. Ne 

moremo je vedno preprečiti, vendar se lahko pripravimo na hitro nudenje prve po-

moči. V kolikor se je poškodba oči že zgodila, šteje vsaka sekunda! Že od najmanjše 

zamude je odvisno ali boste izgubili vid ali ne. Zaradi tega je hiter dostop do sredstva 

za izpiranje oči in prve pomoči zelo pomemben.

EDINSTVENE REŠITVE ZA IZPIRANJE OČI
Zahvaljujoč naši široki paleti izdelkov, lahko enostavno izberete najbolj optimalno re-

šitev za vaše podjetje. Izberite postaje, ki se lahko pritrdijo na steno, neposredno na 

vašem delovnem mestu. Ali pa manjša sredstva, enostavna za prenašanje, za vozila, 

škatle za orodje ali škatle za prvo pomoč – sredstvo za izpiranje oči pa lahko nosite 

tudi v posebej izdelani torbici okoli pasu.

Plastenke za izpiranje oči so 
v skladu z odobritvijo CE.

Posodica za izpiranje oči, 
izdelana iz mehke plastike, 
je oblikovana tako, da 
ustreza obliki očesa. Pred 
namestitvijo na oči jo rahlo 
stisnite. Na ta način vam 
bo pokrovček v pomoč 
pri tem, da bodo vaše oči 
odprte cel čas izpiranja, 
s tem pa bo zagotovljeno 
tudi maksimalno čiščenje.

Uporaba plastenk, ki 
omogočajo trajno in 
nežno izpiranje oči, je 
zelo enostavna.

Zeleno sredstvo za izpiranje oči Plum pomaga 
pri odstranjevanju prahu in tujkov iz oči.

pH Neutral v modri plastenki nudi takojšnjo pomoč tudi 
v primeru poškodb oči zaradi kislin in lugov.

Pravilno uporabo 
sredstva za izpiranje 
oči si lahko ogledate 
na piktogramu.

Zahvaljujoč ergonomično 
oblikovanemu pokrovu  
DUO, lahko izpiranje 
istočasno izvajate na 
obeh očeh. Posodica za 
izpiranje pri tem pomaga, 
da oči ostanejo odprte ves 
čas izpiranja.

Enostavno in hitro 
odpiranje. Sredstvo je za 
uporabo pripravljeno s 
samo eno potezo.

Ekonomična embalaža, 
rok uporabnosti največ 
3 leta. Datum poteka 
roka uporabe je jasno 
odtisnjen na vrhu 
embalaže.
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Naši izdelki so razviti s pomočjo usposobljenih strokovnjakov za oči. To pomeni, da smo 

med izdelavo naših sredstev za izpiraje oči mislili tudi na najmanjše podrobnosti. Piktogrami 

so vam v pomoč pri pravilni uporabi. Pokrovček omogoča, da oko ostane odprto ves čas 

izpiranja. Na ta način tekočina pride v stik z očesom na ustreznem mestu, enakomerno in v 

optimalni količini.

Sredstvo za izpiranje oči Plum iz oči odstranjuje 

umazanijo in prah, medtem ko sredstvo pH Neutral 

nevtralizirala kisline in luge.

Preprečimo poškodbe oči!

Sredstvo za izpiranje oči Plum je 
enostavno za uporabo, 
če je prišlo do nesreče.

Obrnite pokrovček v smeri puščice, 
dokler se plastenka ne odpre.

Rahlo se naslonite, stisnite plastenko 
in začnite z izpiranjem.

Zatem lahko oko izpirate tudi tako, 
da se malo nagnete.

Določimo 
vrsto poškodbe

Izberemo ustrezno 
sredstvo za izpiranje oči

Nadaljujemo 
z izpiranjem

Oko izperemo 
v skladu z navodili

Tujek  

prah, saje, 

koščki lesa in kovine

Sredstvo za 

izpiranje oči Plum

Oko izpiramo, dokler umazanija 

ni popolnoma odstranjena.

Oko s sredstvom pH Neutral izpiramo približno 

2 minuti, nato nadaljujemo s sredstvom za 

izpiranje oči in prvo pomoč Plum (fi ziološka raz-

topina), dokler ne dobimo zdravniške pomoči.

Oko s sredstvom pH Neutral izpiramo približno 

2 minuti, nato nadaljujemo s sredstvom za 

izpiranje oči in prvo pomoč Plum (fi ziološka raz-

topina), dokler ne dobimo zdravniške pomoči.

Oko izpiramo, dokler 

ne dobimo zdravniške pomoči.

Kislina

Lug

Ostale kemikalije

pH Neutral

pH Neutral

Sredstvo za 

izpiranje oči Plum

Sredstvo za 

izpiranje oči Plum

Sredstvo za 

izpiranje oči Plum

Sredstvo za 

izpiranje oči Plum

Sredstvo za 

izpiranje oči Plum

Vedno se prepričamo, da je curek tekočine sredstva za izpiranje ob stiku z očmi enakomeren in uravnotežen. 

Če sta poškodovani obe očesi, uporabimo sredstvo DUO.

NAČRT PRVE POMOČI V PRIMERU POŠKODBE OČI



5

Trenutno ni nobene druge rešitve, ki bi bila podobna sredstvu za izpiranje oči 

DUO Plum. Od zdaj naprej odločitev o tem katero oko boste rešili ni več potrebna!

Edinstvena rešitev

SKORAJ 50 % POŠKODB OČI VPLIVA NA OBE OČESI
Rezultati raziskav so pokazali, da skoraj 50 % poškodb oči zaradi kemikalij, 

istočasno vpliva na obe očesi. Sredstvo za izpiranje oči DUO vam omogoča, da ste 

pripravljeni tudi na takšne nevarnosti.

POKROVČEK OMOGOČA OPTIMALNO IZPIRANJE 
Pri poškodbah zaradi kemikalije je čas izrednega pomena. Resnost poškodbe 

je seveda odvisna tudi od koncentracije kisline ali luga, vendar je poleg tega 

pomemben tudi čas trajanja stika z očesom. Zaradi tega mora optimalna prva 

pomoč čim prej nevtralizirati škodljive snovi. 

Pokrovček sredstva DUO je zasnovan tako, da ustreza obliki očesa in omogoča, da 

oko med izpiranjem ostane odprto – to zagotavlja enakomerno izpiranje in ustrezen 

čas trajanja izpiranja.

Sredstva za izpiranje oči in prvo 
pomoč Plum se lahko uporabijo 
enkrat. Le tako se lahko zagotovi 
sterilnost tekočine za izpiranje.
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Sredstvo za izpiranje oči Plum odpravlja neprijeten občutek, bolečino, ki jo 

povzročijo tujki in umazanija ter pomaga pri preprečevanju posledic.

Sredstvo za izpiranje oči v primeru 

mehanskih poškodb

Različne vrste tujkov lahko hitro pridejo v stik z očesom. Prah, umazanija iz zraka ali barva z dlani ... 

Nevarnost je večja na delovnih mestih, kjer lahko med uporabo naprav ali sredstev, potrebnih za delo, 

v stik z očesom pridejo koščki lesa in kovine.

Tudi najmanjši prah je lahko izredno neprijeten. Tudi manjše poškodbe lahko brez ustrezne nege povzročijo 

vnetje očesa, roženice ali šarenice. Če izpiranje oči izvedete takoj po nesreči, lahko preprečite vnetje in da bi 

tujek ostal v očesu.

Sredstvo za izpiranje oči Plum vsebuje sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida ter omogoča enakomerno 

in nežno izpiranje oči. V paleti naših izdelkov lahko najdete tudi najmanjšo plastenko, enostavno za uporabo, 

ki jo lahko vedno nosite s seboj, kot tudi večjo različico, ki se lahko pritrdi na steno in je v pomoč pri takoj-

šnjem nudenju prve pomoči v primeru nesreče na delovnem mestu. 
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1000 ML
SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI PLUM
Sredstvo za izpiranje oči s sterilno 0,9 % 

raztopino natrijevega klorida. Zahvaljujoč 

1000 ml plastenki omogoča daljši čas izpira-

nja. Lahko se uporablja posamezno, ali kot 

polnilo za postaje. Z zaščito proti prahu. 

500 ML
SREDSTVO ZA IZPIRANJE 
OČI PLUM DUO
Sredstvo za izpiranje oči s sterilno 0,9 % 

raztopino natrijevega klorida v plastenki, 

enostavni za uporabo. Različica DUO omo-

goča istočasno izpiranje obeh očes. Lahko 

se uporablja posamezno, ali kot polnilo za 

postaje.

1000 ML
SREDSTVO ZA IZPIRANJE 
OČI DUO PLUM
Sredstvo za izpiranje oči s sterilno 0,9 % 

raztopino natrijevega klorida v plastenki, 

enostavni za uporabo. Zahvaljujoč 1000 

ml plastenki, omogoča daljši čas izpiranja. 

Različica DUO omogoča istočasno izpiranje 

obeh očes. Lahko se uporablja posamezno, 

ali kot polnilo za postaje.

3 X 500 ML
SREDSTVO ZA IZPIRANJE 
OČI PLUM
Praktična različica sredstva za izpiranje oči s 

tremi 500 ml plastenkami, ki vsebujejo steril-

no 0,9 % raztopino natrijevega klorida. Škatla 

je enostavna za prenašanje in jo lahko vza-

mete s seboj dokler ne pridete do zdravnika. 

Plastenke se lahko uporabljajo posamično ali 

kot polnilo za postaje za izpiranje oči.

500 ML
SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI PLUM
Sredstvo za izpiranje oči s sterilno 0,9 % 

raztopino natrijevega klorida v plastenki, 

enostavni za uporabo. Lahko se uporablja 

posamezno, ali kot polnilo za postaje. Z 

zaščito proti prahu. 

200 ML
SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI PLUM
Ta majhna plastenka, enostavna za upo-

rabo, se prilega tudi najmanjšemu žepu 

obleke. Sredstvo za izpiranje oči vsebuje 

sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida. 

Plastenka se lahko hrani v posebni torbici 

okoli pasu, v škatli za prvo pomoč ali škatli 

za orodje. Z zaščito proti prahu. 

pribl. 2 min

10 x 200 ml

4691

pribl. 5 min

12 x 500 ml

4604

pribl. 5 min

6 x 1000 ml

4800

pribl. 10 min

6 x 1000 ml

4707

pribl. 15 min

4 x 3 x 500 ml

4620

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:

pribl. 2 min

6 x 500 ml

4861

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
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pH Neutral nevtralizira 

kisline in luge ter jih med 

izpiranjem odstranjuje 

iz oči. Dokazana 

učinkovitost!

NEVARNE SNOVI SO POVSOD
Obstajajo delovna mesta in tovarne, kjer so zaposleni izpostavljeni večjim nevarno-

stim, kar se tiče poškodb s kemikalijami. To so na primer, različni kemijski obrati, 

obrati za recikliranje, cementarne in gradbišča ali področje petrokemije, pa tudi 

živilska in papirna industrija. Med shranjevanjem in čiščenjem se pogosto upora-

bljajo močne kisline in lugi. Nesreča nikoli ne počiva: dovolj je že ena ohlapna cev 

ali eksplodiran akumulator in nesreča je tu. Prav zato imejte sredstvo za izpiranje 

oči pH Neutral vedno pri roki! 

ODLOČILNIH JE LAHKO ŽE NEKAJ SEKUND
Kisline in lugi poškodujejo tkivo in strukturo kože. Teža poškodbe je odvisna od več 

dejavnikov:
 •  Koncentracija kemikalije: močne kisline in lugi lahko povzročijo izredno 

močne poškodbe.
 •  Temperatura: višja kot je temperatura, večja je poškodba, ki jo lahko 

povzročijo kemikalije.
 •  Časovno trajanje stika: dlje kot je kemikalija v stiku s kožo ali z očmi, 

resnejša je poškodba.

V primeru poškodb oči, ki so jih povzročile kemikalije, je zelo pomembno, da se 

te čim prej nevtralizirajo ter da dosežemo vrednost pH 7,4, ki ustreza naravni pH 

vrednosti očesa. Odločilnih je lahko že nekaj sekund: kislino ali lug je treba, če je le 

mogoče, nevtralizirati še preden prodre do roženice. Na mestih, kjer obstaja nevar-

nost poškodb oči, je zelo pomembno, da je tekočina za izpiranje oči:

 •   lahko dostopna
 •   pripravljena za hitro in enostavno uporabo
 •   učinkovita

SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI MORA BITI UČINKOVITO
pH Neutral je sestavljen iz 4,9 % fosfata, ki hitro in učinkovito nevtralizira kisline 

in luge. Hidrogenfosfat zagotavlja učinkovito pomoč proti kislinam, medtem ko 

dihidrogenfosfat nevtralizira luge. Učinkovitost sredstva za izpiranje oči pH Neutral 

potrjujejo znanstvene raziskave.

Preizkusili smo učinkovitost sredstva pH Neutral proti močnim kislinam in lugom 

ter ga primerjali z osnovnim sredstvom za izpiranje oči, ki vsebuje 0,9 % raztopino 

natrijevega klorida. Preizkus je jasno pokazal, da lahko sredstvo pH Neutral v zelo 

kratkem času nevtralizira večino kislin in lugov ter ponovno vzpostavi normalno pH 

vrednost očesa. Osnovno sredstvo za izpiranje oči lahko prav tako razredči kemi-

kalije in na ta način nekoliko ublaži bolečino, vendar lahko pH vrednost spremeni 

samo v majhni meri. (Slika 1)
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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.

Izpiranje oči 

v primeru 

poškodb s 

kemikalijami

PRAVILNA UPORABA 
SREDSTVA PH NEUTRAL
Sredstvo za izpiranje oči pH 

Neutral zagotavlja izpiranje 

v trajanju 2 minut, in sicer v 

primeru poškodb oči s kemi-

kalijami z vsebnostjo kislin in 

lugov. Uporabite sredstvo pH 

Neutral za nevtralizacijo kisline 

in luga ter obnovitev naravne 

pH vrednosti očesa. Nato na-

daljujte z izpiranjem s pomočjo 

sredstva Plum (sterilna 0,9 % 

raztopina), dokler ne dobite 

zdravniške pomoči.

POMEMBNE INFORMACIJE
V primeru poškodbe oči z 

vodikovim fl uoridom, ni dovolj, 

da uporabite samo sredstvo 

pH Neutral ali samo sredstvo 

za izpiranje oči Plum. Ti dve 

sredstvi sicer lahko nevtralizi-

rata in izpereta vodikov fl uorid 

iz očesa, vendar ne moreta 

preprečiti težke poškodbe 

tkiva, zato je v primeru podob-

nih poškodb očesa v vsakem 

primeru potrebno poiskati 

zdravniško pomoč.
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1000 ML
SREDSTVO ZA ČIŠČENJE OČI 
S CURKOM pH NEUTRAL
Sredstvo za čiščenje oči iz 4,9 % sterilnega 

fosfata, ki hitro nevtralizira kemikalije z 

vsebnostjo kislin in lugov. Lahko se uporabi 

posebej na delovnih postajah, hrani v škatlah 

ali pritrdi na steno. Z zaščito proti prahu.

200 ML
pH NEUTRAL
Ta majhna plastenka, enostavna za upo-

rabo, se prilega tudi najmanjšemu žepu 

obleke. Sredstvo za izpiranje oči vsebuje 

4,9 % sterilnega fosfata, ki hitro nevtralizira 

kemikalije z vsebnostjo kislin in lugov. 

Plastenka se lahko hrani v posebej izdelani 

torbici okoli pasu, v škatli za prvo pomoč ali 

predalu za orodje. Z zaščito proti prahu.

500 ML
pH NEUTRAL DUO
Sredstvo za izpiranje oči vsebuje 4,9 % 

fosfata, ki hitro nevtralizira kemikalije z 

vsebnostjo kislin in lugov. Zahvaljujoč za-

snovi sredstva DUO, lahko sedaj istočasno 

izpirate obe očesi, zato se priporoča na 

delovnih mestih, kjer obstaja nevarnost 

poškodb obeh očes.

pribl. 2 min

 6 x 1000 ml

4746

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:

pribl. 2 min

 6 x 500 ml

4801

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:

pribl. 2 min

 10 x 200 ml

4752

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:

POŠKODBE OČI 
S KEMIKALIJAMI, 
SE ZGODIJO, KO 
JIH NAJMANJ 
PRIČAKUJEMO

Sredstvo pH Neutral DUO je rešilo 

vid zaposlenega v francoskem 

podjetju SITA. Podjetje se ukvarja 

z recikliranjem plastike – kot so 

plastenke sredstev za čiščenje. Jedko 

sredstvo je iz ene od takšnih plastenk 

prišlo v stik z očmi zaposlenega. 

Sredstvo pH Neutral DUO je v 

tem primeru nemudoma uspelo 

nevtralizirati škodljive snovi in to hkrati 

v obeh očeh. Tako je lahko zaposleni 

že naslednji dan nadaljeval z delom, 

brez okvare vida.
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ALI JE NUDENJE PRVE POMOČI TUDI ZA VAS RESNA STVAR? 

Nesreče se zgodijo povsem nepričakovano – in tedaj je že prepozno, da bi v 

omari iskali škatlo za prvo pomoč, saj jo potrebujemo takoj!

Zahvaljujoč postajam, so sredstva potrebna za nudenje prve pomoči lahko do-

stopna. Izbirate lahko med odprtimi in zaprtimi postajami. Slednje so uporabne 

predvsem za delovna okolja z veliko prahu, saj zagotavljajo higiensko shranjeva-

nje plastenk.

Pomembno: izven postaj imejmo vedno pri roki še nekaj plastenk, da lahko v 

primeru nesreče nadaljujemo z izpiranjem, dokler ne dobimo zdravniške pomoči.

Stenska postaja se lahko enostavno pregleda in takoj 

nudi pomoč v primeru nesreče

Postaje za izpiranje oči 

v primeru mehanskih 

poškodb

COMBI-BOX DUO PLUM
Stenska postaja za izpiranje oči, zaščitena 

pred prahom, iz polistirena, 2 x 1000 ml 

sredstva za izpiranje oči Plum. Primerna 

za delovna mesta, kjer obstaja nevarnost 

zaradi mehanskih poškodb oči, prahu in 

umazanije.

pribl. 10 min

1

4816

357 x 252 x 116 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

POSTAJA ZA IZPIRANJE 
OČI DUO PLUM 
Stenska postaja za izpiranje oči s 1000 ml 

sredstva za izpiranje oči DUO Plum. Zelo 

primerna za manjše ali mobilne delovne 

postaje, kjer je potrebno istočasno izpira-

nje obeh očes.

SREDSTVO ZA IZPIRANJE 
OČI V ŠKATLI PLUM
200 ml sredstva za izpiranje oči v škatli 

Plum Kartonska škatla plastenko ščiti 

pred umazanijo, vendar se lahko v primeru 

potrebe enostavno odpre. Primerno za 

polnjenje postaj za izpiranje oči ali mobilna 

delovna mesta (npr. vozila).

SREDSTVO ZA IZPIRANJE 
OČI V ŠKATLI PLUM
500 ml sredstva za izpiranje oči s stenskim 

ročajem Plum, v škatli Kartonska škatla 

plastenko ščiti pred umazanijo, vendar se 

lahko v primeru potrebe enostavno odpre. 

Primerno za hitro in enostavno izpiranje na 

delovnih mestih z več prahu.

pribl. 5 min

1

4802

375 x 180 x 95 mm

pribl. 5 min

12

4609

4605

955904

79 x 79 x 214 mm

pribl. 2 min

10

4695

955904

58 x 58 x 163 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Številka izdelka stenskega očaja: 
Velikost:

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Številka izdelka stenskega očaja: 
Velikost:
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POSTAJA ZA PRVO POMOČ PLUM  
Stenska postaja s 500 ml sredstva za 

izpiranje oči Plum. Zelo primerna za manjše 

in mobilne delovne postaje.

pribl. 5 min

1

4611

300 x 170 x 80 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

POSTAJA ZA PRVO POMOČ PLUM 
Stenska postaja z 2 x 500 ml sredstva za 

izpiranje oči Plum. Zelo primerno v čistem 

delovnem okolju brez prahu, v katerem 

kljub temu obstaja nevarnost mehanskih 

poškodb oči. 

pribl. 10 min

1

4694

290 x 228 x 80 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

POSTAJA ZA PRVO POMOČ  
MAXI PLUM
Stenska postaja z 2 x 1000 ml sredstva 

za izpiranje oči Plum. Zelo primerna za 

manjše ali mobilne delovne postaje, kjer je 

lahko potrebno daljše izpiranje obeh očes. 

pribl. 20 min

1

4708

375 x 260 x 95 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

ENOSTAVNA PRITRDITEV
Vsaka stenska postaja se lahko 

enostavno pritrdi na steno in vsebuje 

piktogram, na katerem je prikazana 

pravilna uporaba izdelka.

POSTAJA ZA PRVO POMOČ 
Z DVEMA IZPIRALKAMA PLUM 
Stenska postaja za izpiranje oči, zaščitena 

pred prahom, iz polistirena, z 2 x 500 ml 

sredstva za izpiranje oči Plum. Izredno 

primerna za umazana okolja z veliko prahu 

ali mobilne delovne postaje.

pribl. 10 min

1

4650

280 x 230 x 110 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

NAMESTITEV JE MOGOČA TUDI 
Z GRELNO ENOTO 

4649Številka izdelka:
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SKUPNA MOČ SREDSTVA ZA PRVO POMOČ PLUM IN SREDSTVA ZA 
IZPIRANJE OČI pH NEUTRAL
V kolikor kisle ali bazične snovi pridejo v stik z očmi, priporočamo kombinirano izpi-

ranje – najprej s sredstvom pH Neutral, nato pa še s sredstvom za prvo pomoč in 

izpiranje oči Plum. Za ta namen smo sestavili izbor kombiniranih postaj, zahvaljujoč 

katerim lahko takoj začnete z nevtralizacijo kemikalije, ki je prišla v stik z očesom, 

s fi ziološko raztopino pa se potem lahko izpiranje nadaljuje, dokler ponesrečeni ne 

dobi zdravniške pomoči.

V kolikor delate predvsem s tekočimi kemikalijami, vam priporočamo sredstvo pH 

Neutral DUO, saj je na ta način možno izpiranje obeh očes hkrati.

Odprte postaje s sredstvi za izpiranje oči priporočamo za čista delovna mesta brez 

prahu – npr. za laboratorije. Zaprte postaje pa so izdelane za umazana delovna me-

sta z veliko prahu. Vsaka postaja se lahko pritrdi ter vključuje ogledalo in piktogram. 

Na piktogramu je jasno razvidna pravilna uporaba izdelka. 

Zahvaljujoč kombiniranim postajam ste lahko pripra-

vljeni na manjše in resnejše nesreče zaradi kemikalij.

Postaje za prvo pomoč  

v primeru poškodb oči 

zaradi kemikalij

Lahko se zgodi, da nenadoma poči 

cev, ki je polna tekočine in pod pri-

tiskom, ali pa cev postane ohlapna... 

In posledično se sprostijo koroziv-

ne snovi. Najpogostejše nesreče s 

kemikalijami se zgodijo prav na ta 

način. V kolikor kemikalija pride v stik 

z očesom, šteje vsaka sekunda, če 

ne želite izgubiti vida!

QUICKCLEAN ZA ČIŠČENJE RAN 
S STENSKIM ROČAJEM
Škatla vsebuje 40 krpic za čiščenje ran, s 

katerimi lahko razkužite manjše ureznine 

in poškodbe. Vsebuje tudi stenski ročaj, 

zaradi česar se lahko enostavno namesti 

tudi v bližini mesta opravljanja dela. Vsaka 

krpica je pakirana posamično in prepojena 

s sterilno vodo. 

Krpica je velikosti 130 x 200 mm.

6 x 40

5550

150 x 80 x 64 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Velikost:

POSTAJA ZA PRVO POMOČ
Stenska postaja s sredstvom za izpiranje oči 

in prvo pomoč, dozirnikom obližev, krpicami 

za čiščenje ran, ogledalom in piktogramom. 

VSEBINA: Številka izdelka:
1 x 500 ml sredstva za 

izpiranje oči Plum 4604

1 x 40  krpice za čiščenje ran 

QuickClean  5551 

1 x dozirnik elastičnih obližev 

QuickFix, z 90 obliži  5507 

Čas izpiranja: 1

Pakiranje: 5101

Velikost: 300 x 515 x 85 mm

SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI 
V ŠKATLI pH NEUTRAL
200 ml sredstva za izpiranje oči v škatli pH 

Neutral Kartonska škatla ščiti plastenko 

pred umazanijo, vendar se lahko v primeru 

potrebe enostavno odpre. Hitro nevtralizira 

kemikalije z vsebnostjo kislin in lugov. 

Primerno kot dopolnilo za postaje, vendar 

hkrati uporabno tudi za vse mobilne delov-

ne postaje in vozila.

pribl. 2 min

10

4755

955904

58 x 58 x 163 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Številka izdelka stenskega ročaja: 
Velikost:
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COMBI-BOX DUO PLUM
Stenska postaja iz polistirena, odporna na 

prah, s 500 ml sredstva za izpiranje oči pH 

Neutral DUO in 500 ml sredstva za izpiranje 

oči DUO Plum. Posebej primerna za delovna 

okolja z veliko prahu in tovarne, kjer lahko 

pride do poškodbe obeh oči hkrati. S pomo-

čjo sredstva Combi-Box DUO se lahko na 

mehanične poškodbe pripravite enako kot 

na poškodbe s kemikalijami. 

pH Neutral pribl. 2 min 

Sterilna raztopina NaCl pribl. 2 min

1

4862

280 x 230 x 110 mm

Čas izpiranja:

Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

COMBI-BOX DUO MAXI PLUM
Stenska postaja iz polistirena, odporna na 

prah, s 500 ml sredstva za izpiranje oči pH 

Neutral DUO in 1000 ml sredstva za izpiranje 

oči DUO Plum. Posebej primerna za delovna 

okolja z veliko prahu in tovarne kjer lahko 

pride do poškodbe obeh oči hkrati. S pomo-

čjo sredstva Combi-Box DUO se lahko na 

mehanične poškodbe pripravite enako kot na 

poškodbe s kemikalijami.

pH Neutral pribl. 2 min 

Sterilna raztopina NaCl pribl. 5 min

1

4810

357 x 252 x 116 mm

Čas izpiranja:

Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

POSTAJA ZA IZPIRANJE OČI 
S CURKOM pH NEUTRAL 
Stenska postaja s 100 ml sredstva za 

izpiranje oči pH Neutral, ki hitro nevtralizira 

kisline in luge. Lahko se enostavno pritrdi 

na steno na delovnem mestu. 

pribl. 2 min

1 

4741

300 x 160 x 95 mm

Čas izpiranja:
Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

COMBI-POSTAJA PLUM
Stenska postaja z 200 ml sredstva pH 

Neutral in 500 ml sredstva za izpiranje oči 

Plum. Predstavlja odlično izbiro za delovna 

mesta, kjer lahko pride tako do mehanskih 

poškodb oči kot tudi poškodb oči zaradi 

kemikalij.

pH Neutral pribl. 2 min 

Sterilna raztopina NaCl pribl. 5 min

1 

4773

290 x 228 x 80 mm

Čas izpiranja:

Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

COMBI-POSTAJA DUO PLUM 
Stenska postaja s 500 ml sredstva 

pH Neutral in 1000 ml sredstva za izpiranje 

oči DUO Plum. Posebej primerna za delovna 

okolja, kjer obstaja nevarnost poškodb na-

stalih na mehanski način ali zaradi kemikalij, 

in kjer lahko istočasno pride do poškodb 

obeh očes.

pH Neutral pribl. 2 min 

Sterilna raztopina NaCl pribl. 5 min

4803

375 x 250 x 95 mm

Čas izpiranja:

Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

COMBI-BOX PLUM
Stenska postaja iz polistirena, odporna na 

prah, z 200 ml sredstva za izpiranje oči pH 

Neutral in 500 ml sredstva za izpiranje oči 

Plum. Posebej primerna za delovna okolja 

z veliko prahu in tovarne kjer lahko pride do 

poškodbe obeh oči hkrati.

pH Neutral pribl. 2 min 

Sterilna raztopina NaCl pribl. 5 min

1

4787

280 x 230 x 110 mm

Čas izpiranja:

Pakiranje: 
Številka izdelka:
Velikost:

NAMESTITEV JE MOGOČA TUDI Z 
GRELNO ENOTO.

Številka izdelka: 4664
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•  Omogoča hiter in viden dostop do obli-

žev in ampul za izpiranje oči.
•  Obliž iz dozirnika je pripravljen za takoj-

šnjo uporabo.
•  Vsak obliž je pakiran posamično.
•  Enostaven za uporabo, tudi z eno samo 

roko.
•  Dozirnik lahko kadar koli ponovno 

napolnite.
•  Takoj je vidno, če je dozirnik prazen.
•  Manjše krvavitve se lahko ustavijo brez 

da bi se ostali obliži umazali.
•  Mesto za dozirnik manjše velikosti lahko 

najdemo kjer koli.
•  Dozirnik s polico: na njej lahko hranimo 

tudi druga pomembna sredstva.

•  Dozirnik lahko zaklenemo s ključem.

EDINSTVENI DOZIRNI SISTEM QUICKFIX

QUICKFIX – VODOODPOREN
Stenski dozirnik z 90 vodoodpornimi obliži, 

izdelan posebej za vlažna poslovna okolja. 

Obliži so izdelani iz posebnega materiala, ki 

ustreza koži – omogoča, da koža diha.

QUICKFIX – MIX
Stenski dozirniki s 45 elastičnimi in 45 

vodoodpornimi obliži. Dve vrsti obližev, ki se 

prilagajata spremembam poslovnega okolja.

1 

 5501

5511

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Velikost sistema 
za polnjenje:
Velikost obliža:

1 

 5507

5512 & 5511

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Velikost sistema 
za polnjenje:
Velikost obliža:

QUICKFIX - ELASTIČEN
Stenski dozirnik z 90 elastičnimi obliži. 

Obliži so izdelani iz posebnega materiala, 

ki ustreza koži – omogoča, da koža diha.

1  

 5502

5512

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Velikost sistema 
za polnjenje:
Velikost obliža:
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HITRA IN HIGIENSKA POMOČ V PRIMERU MANJŠIH POŠKODB
Manjše nesreče na delovnem mestu se lahko zgodijo vsak dan. V primeru manjših 

poškodb je dovolj že en obliž. Izberite obliž, ki ustreza vašemu delovnem mestu 

– ali njegovo ustrezno kombinacijo! Ponujamo rešitve za delavce v osnovnih ali 

vlažnih poslovnih okoljih, kot tudi za delavce v živilski industriji. Ne izgubljajte časa: 

vzemite obliž iz dozirnika, ga nalepite in že lahko nadaljujete z delom! QuickFix 

rešuje težavo hitro, higiensko in učinkovito.

Stenski dozirnik vam lahko prihrani veliko časa. 

Samo nalepite obliž in že lahko nadaljujete z delom!

QuickFix je hitra pomoč v primeru 

manjših, vsakdanjih poškodb
IZBIRATE LAHKO MED 3 
VRSTAMI IN 2 VELIKOSTMA

ELASTIČNI OBLIŽI

Obliži, izdelani iz materiala, ki ustreza 

koži. Ustrezajo površini kože in 

premikanju roke.

VODOODPORNI OBLIŽI
Vodoodporni obliži za delavce v 

vlažnih delovnih okoljih.

DETEKTABILNI OBLIŽI
Obliži z jeklenimi vlakni so izdelani 

posebej za živilsko industrijo. 

Zahvaljujoč živi barvi in vgrajenim 

jeklenim vlaknom ga je mogoče 

enostavno identifi cirati s pogledom in 

detektorjem kovin.

QUICKFIX LONG
Posebej dolgi obliži. Lahko se večkrat 

ovijejo okrog prstov, kar zagotavlja, 

da bo obliž ostal na mestu tudi med 

delom.   

QUICKFIX – DETEKTABILNI 
Stenski dozirnik z 90 obliži z jeklenimi 

vlakni, ki se lahko identifi cirajo s pomočjo 

detektorja. Izdelani so posebej za živilsko 

industrijo. Obliži so izdelani iz materiala, ki 

ustreza koži – na ta način omogočajo, da 

koža diha.

1  

 5503

5513

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Velikost dozirnega 
sistema:
Velikost obliža:

Vzemite obliž iz dozirnika. 
Ta je takoj pripravljen za uporabo...

...in ga je mogoče nalepiti 
tudi z eno roko.

QUICKFIX LONG – DETEKTABILNI 
Stenski dozirnik s 60 modrimi obliži z 

jeklenimi vlakni, ki se lahko identifi cirajo s 

pomočjo detektorja. Izdelani so posebej za 

živilsko industrijo. Lahko se večkrat ovijejo 

okrog prstov, kar zagotavlja, da bodo ostali 

na mestu tudi med delom. Obliži so izdelani 

iz materiala, ki ustreza koži.

1 

 5529

5509

135 x 230 x 32 mm

120 x 20 mm

Izvedba:
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Velikost dozirnega 
sistema:
Velikost obliža:

QUICKFIX LONG - ELASTIČEN
Stenski dozirnik s 60 dolgimi, elastičnimi 

obliži, ki ustrezajo površini kože. Lahko 

se večkrat ovijejo okrog prstov, kar zago-

tavlja, da bodo ostali na mestu tudi med 

delom. Obliži so izdelani iz materiala, ki 

ustreza koži – na ta način omogočajo, da 

koža diha. 

1 

 5528

5508

135 x 230 x 32 mm

120 x 20 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Velikost dozirnega 
sistema:
Velikost obliža:
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QUICKRINSE – ZA HITRA IZPIRANJA!
Naše oči so eden izmed najbolj občutljivih organov. Že začetni suhi občutek oči ali 

draženje sta lahko precej neprijetna, posebej med delom. Lahko celo povzročita 

bolečino ali občutljivost na svetlobo, kar preprečuje nadaljnje delo. QuickRinse 

pomaga obnoviti občutek ravnovesja.

Vsaka ampula vsebuje 20 ml raztopine za izpiranje oči, ki pomaga pri ublažitvi 

suhega občutka oči ali draženja, ki ga je povzročila manjša umazanija (npr. prah). 

Kombinacija sredstva QuickFix & Rinse omogoča, da so obliži in ampule za izpira-

nje oči ves čas pri roki.

QuickRinse je ekonomična rešitev 

v primeru manjših poškodb oči.

Ampula manjše velikosti 

za manjše poškodbe

QUICKFIX & RINSE
Dozirni sistem, ki se lahko pritrdi na steno, 

s 5 ampulami za izpiranje oči, ki vsebujejo 

sterilno 0,9 % raztopino natrijevega klorida 

ter s 45 elastičnimi obliži. Dozirni sistem nudi 

enostavno, hitro in higienično pomoč v pri-

meru manjših poškodb (draženje oči, manjše 

rane, ureznine).

1  

 4631

5512 & 5160

190 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Velikost dozirnega 
sistema:
Velikost obliža:

QUICKRINSE
Dozirni sistem, ki se lahko pritrdi na steno, z 

10 ampulami za izpiranje oči, ki vsebujejo 20 

ml sterilne 0,9 % raztopino natrijevega klorida 

ter 45 elastičnimi obliži. Dozirni sistem nudi 

enostavno, hitro in higienično pomoč v primeru 

manjših poškodb oči, nastalih zaradi prahu, 

umazanije ali občutka suhih oči med delom.

1 

 4632

5160 

135 x 230 x 32 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Številka izdelka za polnjenje:
Velikost dozirnega 
sistema:
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Naši obliži in ampule za izpiranje oči so dostopni tudi v praktični in prenosni 

različici. Imejte jih vedno pri roki: v škatli za orodje, v predalu vozila, v žepu 

plašča ali v osnovni škatli za prvo pomoč. Na ta način ste lahko vedno 

pripravljeni na manjše, nepričakovane poškodbe, ki se zgodijo takrat, ko jih 

najmanj pričakujemo. 

Praktične rešitve

– vzemite prvo pomoč vedno s seboj!

Vedno pri roki

5 x 4  

 4619

Pakiranje:
Številka izdelka:

30 x 30 

 5504

72 x 25 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost obliža:

QUICKRINSE MINI
Paket uporabne različice s 4 ampulami 

za izpiranje oči, pri čemer vsaka ampula 

vsebuje 20 ml sterilne 0,9 % raztopine 

natrijevega klorida. S pomočjo ampul lahko 

ublažite suhi občutek ali draženje, ki sta 

nastala zaradi prahu ali umazanije. Ampule 

so enostavne za odpiranje in pripravljene 

za takojšnjo uporabo. Zahvaljujoč majhni 

embalaži, ampule QuickRinse Mini lahko 

vzamete kamor koli.

QUICKFIX MINI
Mali paket uporabne različice s 30 elastičnimi 

obliži. Preprosto ga vzemite s seboj tja, 

kjer bi lahko potrebovali obliž. Vsak obliž je 

pakiran posamično in pripravljen za takojšnjo 

uporabo. Obliži so narejeni iz materiala, ki 

ustreza koži in njeni površini ter ji omogoča, 

da ta prosto diha. 

TORBICA ZA OKOLI PASU
ZA 200 ML PLASTENKO
Praktični dodatek delovni obleki. Se 

enostavno odpre in omogoča, da je prva 

pomoč vedno pri roki. V njej lahko varno in 

higienski hranite katero koli 200 ml sredstvo 

za izpiranje oči.

10 

 4692

Pakiranje:
Številka izdelka:
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Podjetje Spaencom A/S se ukvarja 

s proizvodnjo betonskih elementov. 

Podjetje je izbralo izdelek QuickSafe 

znamke Plum, da bi za svojih 500 

zaposlenih omogočilo varno poslovno 

okolje. »Izbrali smo izdelek QuickSafe 

znamke Plum, da bi lahko postaje 

za prvo pomoč prilagodili potrebam 

posameznih poslovnih področij. Npr. 

na področjih, kjer se betonski ele-

menti spirajo s kislinami, na postaje 

namestimo sredstva za izpiranje oči 

pH Neutral in raztopino natrijevega 

klorida. Postaja QuickSafe vedno 

vsebuje najpomembnejše elemente 

in jo lahko namestimo v neposredno 

bližino opravljanja dela. Na ta način je 

pomoč v primeru nesreče vedno pri 

roki.« Jany Johannsen, Environment 

and Safety Coordinator

Lahko ste mirni: 

vse bo vedno pri roki, 

kadar bo potrebno.

OSEBNO PRILAGOJENE POSTAJE ZA PRVO POMOČ
Napolnite svojo postajo za prvo pomoč z izdelki, ki ustrezajo potrebam vašega 

delovnega mesta! Sredstvo za izpiranje oči, za izpiranje umazanije. pH Neutral, za 

nevtraliziranje kislin in lugov. Obliž, ki ustreza poslovnemu okolju. Gel za opekline, 

ki pomaga v primeru lažjih, manj resnih opeklin. Sredstvo za izpiranje oči za suhe, 

razdražene oči. Krpice za čiščenje ran, za manjše poškodbe. Komprese za hitro 

nudenje prve pomoči v primeru resnih poškodb. Vse to za prozornim steklom, da 

lahko takoj vidite kje se nahaja izdelek, ki ga trenutno potrebujete. 

QuickSafe – hitra in enostavna 

takojšnja prva pomoč

NAJPOMEMBNEJŠA 
SREDSTVA MORAJO 
BITI VEDNO PRED OČMI

”
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S pomočjo postaj QuickSafe lahko najpomembnejše izdelke za prvo pomoč shranite 

na eno mesto in jih namestite v bližino kraja opravljanja dela – tja, kjer bodo izdelki naj-

bolj potrebni. Postaja sama na steni ne zavzema prostora večjega kot je papir velikosti 

A3, zaradi česar jo lahko namestite kjer koli.

Zahvaljujoč prozorni sprednji strani, je vsebina postaje vedno pregledna. Videli boste 

kdaj je potrebno dopolniti določen izdelek, medtem ko plastika izdelke istočasno ščiti 

pred prahom in drugo umazanijo. Higienska in elegantna rešitev.

Enostavna dostopnost povečuje varnost.

Pomoč je pri roki

QuickCool

500 ml 
Plum 
Eye Wash

200 ml 
pH Neutral

500 ml 
Plum 
Eye Wash

QuickFix

QuickStop QuickClean

QuickRinse 

IZBERITE POSTAJO QUICKSAFE 
EMPTY IN JO NAPOLNITE 
Z USTREZNIMI IZDELKI!
Če nobena izmed naših štirih postaj 

QuickSafe ne ustreza potrebam vašega 

delovnega mesta, lahko postajo za prvo 

pomoč 100 % prilagodite vašim delovnim 

mestom. Več o tem bomo povedali na 

naslednjih straneh. Preprosto izberite 

prazno postajo, ki se lahko pritrdi na steno 

in poiščite naše izdelke za prvo pomoč, ki 

ustrezajo vašim potrebam.

QuickSafe® Empty 
IZBIRA JE VAŠA!
Če želite izbrati vsebino postaje za 

prvo pomoč glede na lastne potrebe 

in s popolno svobodo, je to vsekakor 

mogoče!

1 

 5173

430 x 253 x 92 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost:

ZA NAJSODOBNEJŠE REŠITVE 
PRVE POMOČI ODČITAJTE KODO 

QR ALI OBIŠČITE SPLETNO STRAN 
PLUM-QUICKSAFE.HU 
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QuickSafe® 

COMPLETE

ŠIROKA PALETA IZDELKOV
QuickSafe Complete zagotavlja veliko izbiro 

rešitev za prvo pomoč. Najdete lahko rešitev 

za najbolj kritična stanja, kot tudi za najmanjše, 

vsakdanje poškodbe. 

POPOLNA REŠITEV
Sredstvo za izpiranje oči, skupaj z ampula-

mi za izpiranje oči pH Neutral; kompresijski 

komplet; krpice za čiščenje ran; obliži in gel 

za opekline v primeru manjših opeklin.

1 

 5174

430 x 253 x 92 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost:

IMATE POSEBNE ZAHTEVE 
ZA POSTAJO PRVE POMOČI?
Osnova celotnega sistema QuickSafe je 

sredstvo za izpiranje oči Plum. QuickSafe Basic 

poleg sredstva za izpiranje oči, vsebuje tudi 

sredstvo pH Neutral, ampule za izpiranje oči in 

obliže. Glede ostalega odločate Vi. Prvo polico 

postaje lahko napolnite z izdelki, ki ustrezajo 

potrebam vašega podjetja.  

QuickSafe® 

BASIC
POPOLN ZAČETEK
QuickSafe Basic ponuja popolno svobodo: 

Sami lahko izberete kateri izdelki se bodo 

nahajali na vaših policah.

1 

 5170

430 x 253 x 92 mm

Številka izdelka: 

4604

4752

5160

5512

VSEBINA:

2 x 500 ml sredstva za izpiranje oči

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml ampule QuickRinse       

1 x elastični obliž za polnjenje 

QuickFix, 45 obližev

Številka izdelka

5150

5152

5151

4604

4752

5160

5512

VSEBINA: 

18 x hladilni gel za opekline QuickCool

1 x kompresijski komplet QuickStop

20 x krpice za čiščenje ran QuickClean 

2 x 500 ml sredstva za izpiranje oči

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml ampule QuickRinse        

1 x elastični obliž za polnjenje 

QuickFix, 45 obližev

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost:
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Številka izdelka:

 4861

4801

4752

5160

5512

VSEBINA:

1 x 500 ml sredstva za izpiranje oči DUO

1 x 500 ml pH Neutral DUO

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml ampule QuickRinse            

1 x elastični obliž QuickFix, 45 kosov

 Številka izdelka:

 5150

5152

5151

4604

4752

5513

5509

VSEBINA:

18 x hladilni gel za opekline QuickCool 

1 x kompresijski komplet QuickStop                  

20 x krpice za čiščenje ran QuickClean 

2 x 500 ml sredstva za izpiranje oči

1 x 200 ml pH Neutral

1 x detektabilni obliži QuickFix 45 kosov

1 x detektabilni obliži QuickFix, 

dolgi obliž, 30 kosov

HITRA IN VARNA REŠITEV, 
VGRAJENA JEKLENA VLAKNA 
Naša postaja za prvo pomoč, sestavljena za 

živilsko industrijo, menze in restavracije, med 

ostalim vsebuje tudi obliže z jeklenimi vlakni, 

krpice za čiščenje ran, gel za opekline in 

komprese.

QuickSafe® 

FOOD INDUSTRY
REŠITVE ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO
To postajo smo napolnili z izdelki, ki so 

bistvenega pomena v živilski industriji.

1 

 5175

430 x 253 x 92 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost:

KO JE REŠITEV VPRAŠANJE SEKUND
V kolikor lahko na vašem delovnem mestu pride 

do poškodb zaradi kemikalij, je dostop do učinko-

vitih sredstev za izpiranje oči bistvenega pomena. 

Postaja za prvo pomoč, izdelana za kemično 

industrijo, med drugim vsebuje tudi sredstvo za 

izpiranje oči pH Neutral DUO, s pomočjo katerega 

je možno izpiranje obeh oči hkrati. 

QuickSafe® 

CHEMICAL INDUSTRY
REŠITVE ZA KEMIČNO INDUSTRIJO
Poškodbe, ki jih povzročijo kisline in lugi, 

imajo lahko resne, celo smrtno nevarne po-

sledice, v kolikor pravočasno ne poskrbimo 

za ustrezno prvo pomoč.

1 

 5171

430 x 253 x 92 mm

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost:
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QUICKSTOP
Kompresijski komplet za učinkovito zago-

tavljanje prve pomoči, v primeru manjših 

poškodb ali močnejših krvavitev. Sterilne 

komprese so elastične, izdelane iz materi-

ala, ki ustreza koži in se ne lepi na njo ter 

ji omogoča dihanje.  

VSEBINA:

1 x kompresa,

17 x 17 cm

2 x kompresa,

12 x 7,5 cm

6 x 3 

 5152

Pakiranje:
Številka izdelka:

KRPICE ZA ČIŠČENJE 
RAN QUICKCLEAN 
40 krpic za čiščenje ran v škatli, za manjše 

rane, ureznine, opekline. Vsaka krpica je 

pakirana posamično in prepojena s sterilno 

vodo. Primerne so za polnjenje postaj 

za prvo pomoč in dozirnikov s stenskim 

ročajem. 

13 x 20  

 5551

Pakiranje:
Številka izdelka:

QUICKCOOL
Gel za nujno pomoč v primeru lažjih ope-

klin. Hladi in lajša bolečine. Vsebuje olje 

čajevca. Lahko se uporablja posamično 

ali za polnjenje postaje za prvo pomoč 

QuickSafe. Škatla vsebuje 18 kosov. 

6 x 18 

 5150

Pakiranje:
Številka izdelka:

QUICKCLEAN 
Krpice za čiščenje ran v škatli, za manjše 

rane, ureznine, praske. Vsaka krpica je 

pakirana posamično in prepojena s sterilno 

vodo. Uporabljajo se lahko posamično 

ali za polnjenje postaje za prvo pomoč 

QuickSafe. Škatla vsebuje 20 robčkov.

6 x 20 

 5151

Pakiranje:
Številka izdelka:
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Katero koli postajo za prvo pomoč ali dozirnik obližev QuickFix lahko dopolnite 

z naslednjimi izdelki iz naše ponudbe. Že obstoječi postaji za prvo pomoč lahko 

dodate tudi nove izdelke. Vsaka postaja se lahko prilagodljivo nastavi, zaradi 

česar vam lahko ponudimo rešitve, ki ustrezajo potrebam vašega podjetja.

Pri naslednjih izdelkih je možno polnjenje zaloge za prvo pomoč.

Ne pozabite na polnjenje

QUICKFIX VODOODPOREN 
– ZA POLNJENJE
45 vodoodpornih obližev, izdelanih posebej 

za vlažna delovna mesta. Obliži so izdelani 

iz posebnega materiala, ki ustreza koži – 

na ta način omogoča, da koža diha.

QUICKFIX ELASTIČEN – ZA POLNJENJE
45 elastičnih obližev, ki ustrezajo površini 

kože in premikanju roke. Obliži so izdelani 

iz posebnega materiala, ki ustreza koži – 

omogoča, da koža diha.

QUICKFIX DETEKTABILNI 
– ZA POLNJENJE 
45 modrih obližev z jeklenimi vlakni, ki se 

lahko identifi cirajo s pomočjo detektorja. 

Razviti so posebej za živilsko industrijo. 

Obliži so izdelani iz materiala, ki ustreza 

koži – koža lahko tako diha.

6 x 45  

 5511

72 x 25 mm 

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost obliža:

6 x 45  

 5512

72 x 25 mm 

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost obliža:

6 x 45

 5513

72 x 25 mm 

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost obliža:

QUICKRINSE ZA POLNJENJE 
5 ampul za izpiranje oči, ki vsebujejo 20 ml 

sterilne 0,9 % raztopine natrijevega klorida. 

Primerne za polnjenje postaj QuickSafe, 

QuickFix & Rinse ter QuickRinse.

4 x 5  

 5160

Pakiranje:
Številka izdelka:

QUICKFIX LONG ELASTIČEN 
– ZA POLNJENJE 
30 dolgih, elastičnih obližev, ki ustrezajo 

površini kože. Lahko se večkrat ovijejo 

okrog prstov, kar zagotavlja, da bo obliž 

ostal na mestu tudi med delom. Obliži so 

izdelani iz materiala, ki ustreza koži – koža 

lahko tako diha. 

QUICKFIX LONG DETEKTABILNI  
– ZA POLNJENJE
30 dolgih obližev z jeklenimi vlakni, ki se 

lahko identifi cirajo s pomočjo detektorja. 

Razviti so posebej za živilsko industrijo. 

Lahko se večkrat ovijejo okrog prstov, kar 

zagotavlja, da bo obliž ostal na mestu tudi 

med delom. Obliži so izdelani iz materiala, 

ki ustreza koži.

6 x 30  

 5508

120 x 20 mm 

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost obliža:

6 x 30

 5509

120 x 20 mm 

Pakiranje:
Številka izdelka:
Velikost obliža:
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