
NOVINKA! 

Vyplachovač očí

PLUM DUO!

Rýchlou pomocou môžeš zachrániť 2 oči!

Odteraz nie je 

otázkou, ktoré oko

máš zachrániť!

Vyplachovač očí Duo!
- Riešenie mobilného vyplachovača

naraz na obidve očí!



Riešenia vyplachovača Duo
Pri väčšine očných úrazov sú postihnuté obidve oči. Do očí sa môže dostať prach,

nečistoty, chemikálie a iné nebezpečné látky, ktoré okamžite spôsobia  vážne 

poškodenie očí!

Nové vyplachovače očí Plum Duo prehodnotia pojem mobilných vyplachovačov očí

tým, že naraz môžeme vypláchnuť obidve oči, čím ušetríme čas. Preto novým 

vyplachovačom očí Plum Duo môžeš vymeniť svoj doteraz používaný vyplachovač očí,

a tak zkrátiť o polovicu čas pôsobenia škodlivých látok na oči. Vyplachovač očí Plum

Duo zabezpečuje pre obidve oči plynulé ošetrenie, keď chceme odstrániť  z očí

škodlivé cudzie látky a chemikálie.

Ergonomicky vytvorené uzávery na plastových flakónoch zabezpečujú, aby obidve oči

boli trvale otvorené počas vyplachovania očí.

Plastové fľaše a skrinky prvej pomoci vyplachovača očí Plum Duo sú 
dostupné v rôznych vyhotoveniach, a tak môžeme vybrať pre každé 
pracovisko v tom najvhodnejšom vyhotovení.
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Dôležité upozornenia: Vyplachuj oči s

pH Natural až do vyprázdnenia plastovej

fľaše. Pokračuj vo vyplachovaní s 

vyplachovačom Normal  až do príchodu 

k lekárovi! 

1000 ml 
Vyplachovač očí Plum Duo

Sterilný 0,9% NaCl roztok. Na 

vypláchnutie cudzích látok, ktoré sa

dostali do očí. (prach, iskra, piliny, atď.)

Je vhodný na vypláchnutie obidvoch očí

súčasne. Je možnosť ako náhradná

náplň do  skriniek prvej pomoc i 

vyplachovača očí Duo.

Trvanlivosť: 3 roky

Čas vyplachovania: cca. 5 minút

Číslo tovaru: 4824

Balenie: 6 kusov

500 ml 
pH Neutral DUO

Sterilný 4,9% fosfátový roztok. 

Je vhodný pre neutralizovanie väčšiny

kyselín a alkalických látok. Je vhodný na

vypláchnutie obidvoch očí súčasne. 

Je možnosť ako náhradná náplň do

skriniek prvej pomoc i vyplachovača 

očí Duo.

Trvanlivosť: 3 roky

Čas vyplachovania: cca. 5 minút

Číslo tovaru: 4821

Balenie: 12 kusov

Skrinka prvej pomoci 
vyplachovača očí Combibox Duo

Skrinka prvej pomoci vyplachovača očí 

s možnosťou montovania na stenu s 

piktogramom a zrkadlom, ktorá chráni 

plastové fľaše pred prachom. Je výslovne

vhodná na pracovné miesta, kde je

možnosť výskytu očných úrazov od 

kyselín alebo alkalických látok.

Obsah: 1 x 500 ml pH Neutral Duo a 

1 x 1000 ml vyplachovač očí Plum Duo

Číslo tovaru: 4825

Balenie: 1 kusov


