
NOVINKA! 

VYMÝVAČKA OČÍ

PLUM DUO!

S rychlou pomocí můžeš zachránit 2 oči!

Odteť není otázkou,
které oko si máš
zachránit!

Vymývačka očí Duo!
- mobilní řešení na vymývání očí na

obě oči najednou!



Systém vymývání očí Duo
Většina očních úrazů se týká obou očí. Prach, špína, chemikálie a jiné nebezpečné
látky se mohou dostat do očí a za pár vteřin způsobit vážné zranění očí!

Nové vymývačky očí Plum Duo dávají pojmu mobilní vymývačky očí nový význam,
tím, že můžeme jejich pomocí vypláchnout obě oči najednou – díky čemu ztratíme
méně času. Proto můžeš vymývačkou očí Duo bezvadně nahradit svou nynější
vymývačku očí a zkrátit tak dobu působení škodlivých látek v případě zasažení očí.

Vymývačka očí Duo zajišťuje plynulý výplach obou očí, když je pořeba vymýt cizí
látku nebo chemikálii z očí.

Na vrchu lahví umístěné ergonomicky tvarované hlavice zajistí, aby byly obě oči
otevřeny po celou dobu výplachu očí.

Láhve a stanice existují v různých variantách, takže ke každému pracovišti
lze vybrat nejvhodnější řešení.

Plum Maďarsko, s.r.o.
Telefon: +36 88 326 006 - Fax: +36 88 326 006
info@plum.hu - www.plum.hu

DŮLEŽITÉ: Vyplachuj si oči roztokem pH
Neutral až do vyprázdnění láhve.
Pokračuj výplachem normální 
vymývačkou očí, do příchodu k lékaři!

1000 ml 
Vymývačka očí Plum DUO

Sterilní 0,9%-ní roztok NaCl. 
Na vypláchnutí cizích látek, které se

dostali do očí (prach, jiskry, třísky atd.).
Vhodná na výplach obou očí najednou.

Je vhodná také jako náhradní náplň
STANICE NA VÝPLACH OČÍ DUO.

Minimální trvanlivost: 3 roky
Doba výplachu: asi 5 minut.

Č. pol.: 4824
Balení: 6 ks

500 ml 
pH Neutral DUO

Sterilní 4,9 %-ní fosfátový pufr.
Vhodný na neutralizaci většiny kyselin

a louhů. Vhodný na výplach obou 
očí najednou. Je vhodný také jako

náhradní náplň STANICE NA 
VÝPLACH OČÍ DUO.

Minimální trvanlivost: 3 roky
Doba výplachu: asi 5 minut.

Č. pol.: 4821
Balení: 12 ks

STANICE NA VÝPLACH OČÍ
Plum Combibox Duo

Stanice na výplach očí montovatelná 
na zeď, s piktogramem a zrcadlem, 
které chrání láhve před prachem. 

Je vhodná zejména na prašná pracoviště,
kde hrozí nebezpečí zasažení očí 

kyselinou nebo louhem. 

Obsah: 1 x 500 ml pH Neutral DUO a 
1 x VYMÝVAČKA OČÍ 1000 ml Plum DUO

Č. pol.: 4825
Balení: 1 ks


