
pH Neutral - Termékinformáció

Termékleírás

A pH Neutral szemkimosó 2 perces öblítési megoldást kínál savak és lúgok okozta 
szembaleseteknél. A flakonok ergonomikus kupakja biztosítja, hogy az öblítőfolyadék 
lágy, és egyenletes sugárban érje a szemeket. Nyomja össze enyhén a flakont öblítés 
közben! A DUO flakonok speciális kialakítása lehetővé teszi a két szem egyidejű öblí-
tését is. Szemkimosóink orvosi eszközöknek minősülnek, az EU 93/42/EEC irányelve 
alapján. A vonatkozó biztonsági adatlap weboldalunkról letölthető.

Milyen esetekben használjunk pH Neutralt?

A pH Neutral szemkimosó egy 4,9%-os foszfátpuffer, mely hatékonyan semlegesíti a savas és lúgos vegyszereket, és 
a lehető leggyorsabban segít helyreállítani a szem normál pH értékét. A tiszta víz, vagy a 0,9%-os steril sóoldat csupán 
felhígítja ezeket az anyagokat (1. ábra), de a maró hatásukat nem tudja csökkenteni. A pH Neutral használata után 
javasoljuk, hogy 0,9%-os sóoldatot tartalmazó Plum szemkimosóval folytassa az öblítést, amíg az orvoshoz nem ér! 
FONTOS! Szemsérülések esetén mindig forduljon orvoshoz!
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1. ábra: A pH Neutral és a 0,9%-os sóoldat semlegesítő hatása
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A vizsgálatot a Plum A/S laboratóriumában végezték (in vitro). A vizsgálat során pH Neutralt 
és 0,9%-os nátrium-klorid oldatot adagoltak egy 1 csepp kénsavat + 40 ml vízben feloldott 
1 csepp kálium-hidroxidot + 40 ml vizet tartalmazó keverékhez. A pH értékben történő 
változást, illetve a felhasznált öblítőfolyadék mennyiségét mérték. 
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A szemkimosó előnyei:

•   Magas szintű funkcionalitás: a flakonokat a DIN EN 15154-4 minősítésnek 
megfelelően állítják elő.

•   Rugalmas megoldás: a flakonok több méretben is elérhetőek, mozgó mun-
kaállomásokon is alkalmazhatóak, de akár szemkimosó állomás részeként a 
falra is felszerelhetőek.

•   Széleskörű felhasználási lehetőségek (pl. az ipari szektorban, laboratóriumok-
ban, elsősegély készlet részeként, mobil alkalmazásra járművekben, stb.)

•   Egyszerűen kezelhető - a sérült személy egyedül, segítség nélkül is használ-
hatja a szemkimosókat.

•   Zárt állapotban a termék szavatossági ideje 3 év.
•   A flakonok nem igényelnek karbantartást, sem a folyadék cseréjét.

Távolítsa el a flakont az állo-
másból.

Forgassa el a kupakot a nyíl 
irányába, amíg a zár felszakad.

Hajtsa hátra a fejét, és kezdje 
meg az öblítést.

Akár előre hajolva is öblíthet, így 
a folyadék nem éri a ruháját.

Hogyan használja a Plum szemkimosót?

Használati utasítás

A termék csak egyszer felhasználható! Ne használja a szavatossági idő lejárta után (a lejárati dátumot a címkén találja)! 
Fontos, hogy a kupakon lévő zár sértetlen legyen, csak így biztosítható a steril öblítés! Ha a zár már sérült, ne használja 
újra a terméket, mert fennáll a fertőzés veszélye!

Plum Magyarország Kft.
8200, Veszprém, Erdész utca 4. Tel./Fax: +36 88 326006
E-mail: info@plum.hu  www.plum.hu

Kiszerelések

Űrtartalom

Cikkszám 4691 4604 4707

Öblítési idő kb. 2 perc kb. 2 perc / szem kb. 2 perc

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

200 ml 500 ml Duo 1000 ml 
szemzuhany


