
pH Neutral - Informacije o izdelku

Opis izdelka

V primeru poškodbe oči, povzročene s kislino ali lugom, izpirajte oko s pomočjo našega sredstva za izpiranje oči 

pH Neutral 2 minuti. Ergonomsko oblikovan pokrov plastenke omogoča izpiranje oči z enakomernim in nežnim 

brizgom tekočine za izpiranje. Med izpiranjem oči nežno stisnite plastenko! Posebej oblikovane plastenke DUO 

omogočajo istočasno izpiranje obeh očes. Naša sredstva za izpiranje oči so klasifi cirana kot medicinski pripomočki 

v skladu z Direktivo EU 92/42/EGS. Varnostni list izdelka lahko prenesete z naše spletne strani.

Kdaj je treba uporabiti sredstvo pH Neutral?      

Sredstvo za izpiranje oči pH Neutral je 4,9 % fosfatni pufer, ki učinkovito nevtralizira kisle ali alkalne raztopine ter na najhitrejši možni način pomaga 

nevtralizirati pH vrednost oči. Čista voda ali 0,9 % sterilna raztopina natrijevega klorida samo razredčita te kemikalije (slika 1), ne zmanjšata pa nji-

hovega jedkega delovanja. Po uporabi sredstva pH Neutral priporočamo, da izpiranje nadaljujete s sredstvom za izpiranje oči Plum z 0,9 % raztopino 

natrijevega klorida, dokler ne pridete do zdravnika! POMEMBNO! V primeru poškodbe oči vedno poiščite zdravniško pomoč!
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Test (in vitro) je narejen v laboratoriju Plum A/S (in vitro). V okviru testa je raztopini 40 ml vode in 1 

kapljice žveplove kisline oz. 40 ml vode in 1 kapljice kalijevega hidroksida dodan ph Neutral oz. 0,9 % 

raztopina natrijevega klorida. Pri tem so bile merjene spremembe pH vrednosti in količina tekočine, ki 

je potrebna za izpiranje. 

Slika 1: Nevtralizacijsko delovanje izdelka pH Neutral in 0,9 % raztopine natrijevega klorida
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pH Neutral - Informacije o izdelku

Prednosti sredstva za izpiranje oči:

• Visoka stopnja funkcionalnosti: plastenke so izdelane v skladu s predpisi DIN EN 15154-4.

•  Prilagodljive rešitve: plastenke so na voljo v različnih velikostih, uporabljajo se lahko tudi na 

mobilnih delovnih postajah ali celo namestijo na steno znotraj postaje za izpiranje oči.

•  Široka uporaba (npr. v industriji, v laboratorijih, kot del škatle prve pomoči, mobilna uporaba v 

vozilih itn.).

• Enostavna uporaba – poškodovana oseba lahko začne z izpiranjem brez pomoči druge osebe.

• Rok uporabe sredstva je 3 leta v zaprti embalaži.

• Plastenke ne potrebujejo vzdrževanja ali zamenjave tekočine.

Vzemite plastenko iz postaje. Obrnite pokrov v smeri puščice do zloma 

varnostnega obroča.

Glavo nagnite nazaj in začnite z 

izpiranjem.

Med izpiranjem se lahko nagnete tudi 

naprej, da bodo na ta način vaša oblačila 

ostala suha.

Kako uporabljati sredstvo za izpiranje oči Plum?

Navodila za uporabo

Izdelek je namenjen enkratni uporabi! Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe (datum uporabe se nahaja na etiketi)! 

Pomembno je, da varnostni obroč na pokrovu ostane nepoškodovan, saj je edino na ta način mogoče zagotoviti sterilno izpiranje! 

Ne uporabljajte izdelka, če je obroč že poškodovan, saj obstaja nevarnost okužbe!

Plum Magyarország Kft. [Plum Madžarska d.o.o.]

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

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

Pakiranja

Vsebina

Številka izdelka 4691 4604 4707

Čas izpiranja pribl. 2 minuti pribl. 2 minuti na oko pribl. 2 minuti

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

200 ml 500 ml Duo
1000 ml

tuš za izpiranje oči


