
NOVOST!
PLUM DUO - SREDSTVO 

ZA IZPIRANJE OČI 

Hitra pomoč lahko istočasno reši 2 očesi!    

Od sedaj naprej ni
več vprašanje  
katero oko 
boste rešili!

Duo sredstvo za izpiranje oči
- Mobilna rešitev za izpiranje 

obeh očes istočasno!



Duo rešitve za izpiranje oči
V primeru poškodbe oči se najpogosteje poškodujeta obe očesi.  Prah, umazanija, kemikali-
je in druge nevarne snovi lahko pridejo v stik z vašimi očmi ter povzročijo resne poškodbe!

Nova sredstva za izpiranje Plum Duo na novo opredeljujejo pojem sredstev za hitro izpira-
nje oči tako, da omogočajo istočasno izpiranje obeh očes in manjšo izgubo časa. Zato
lahko z izdelki za izpiranje oči Duo v celoti zamenjate svoja obstoječa sredstva za izpiranje
in tako razpolovite čas uničujočega delovanja tujkov v očeh. Sredstvo za izpiranje oči Duo
zagotavlja kontinuirano izpiranje med odstranjevanjem tujkov ali kemikalij iz oči.
Ergonomsko oblikovane glave plastenke omogočajo, da sta obe očesi odprti med celo-
tnim časom izpiranja.

Plastenke in postaje so na voljo v različnih različicah,
tako da lahko izberete tisto, ki je najbolj primerna za vaše delovno mesto.

Plum Magyarország Kft. [Plum Madžarska d.o.o.]
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POMEMBNO! Oči s pomočjo sredstva pH Neutral
izpirajte tako dolgo, dokler plastenka ni prazna.
Nadaljujte izpiranje oči z normalno tekočino za
izpiranje oči, dokler ne pridete do zdravnika!

1000 ml
Sredstvo za izpiranje oči Plum DUO

Sterilna 0,9 % raztopina NaCl. Za odstranjevanje 
tujkov iz oči (prahu, isker, majhnih koščkov lesa itn.)

Primerno je za istočasno izpiranje obeh očes. 
POSTAJA ZA IZPIRANJE OČI DUO je prav tako 

primerna za ponovno polnjenje.

Rok uporabe: 3 leta
Čas izpiranja: pribl. 5 minut

Številka izdelka: 4824
Pakiranje: 6 kosov

500 ml 
pH Neutral DUO

Sterilni 4,9 % fosfatni pufer. Primeren za
nevtralizacijo večine kislin in lugov.

Primeren za istočasno izpiranje obeh očes.
Prav tako je primeren za ponovno polnjenje

POSTAJE ZA IZPIRANJE OČI DUO

Rok uporabe: 3 leta
Čas izpiranja: pribl. 5 minut

Številka izdelka: 4821
Pakiranje: 6 kosov

Plum Combibox Duo
POSTAJA ZA IZPIRANJE OČI

Stenska postaja za izpiranje oči za zaščito plastenk
pred prahom, s piktogrami in ogledalom.

Posebej je primerna za delovna mesta z veliko
prahu, na katerih obstaja nevarnost nesreč, 

povzročenih s kislinami ali lugi.
Vsebina: 1 x 500 ml pH Neutral DUO

in 1 x 1000 ml SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI 
Plum DUO

Številka izdelka: 4825
Pakiranje: 1 kos


