
Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum - Informacije o izdelku

Opis izdelka

Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum vsebuje 0,9 % sterilno raztopino natrijevega klorida, ki ustreza naravni slano-

sti očesne tekočine. Ta izotonična raztopina je primerna za izpiranje oči takoj po nesreči. Ergonomsko oblikovan 

pokrov plastenke omogoča izpiranje oči z enakomernim in nežnim brizgom tekočine za izpiranje. Med izpiranjem 

oči nežno stisnite plastenko! Posebej oblikovana plastenka DUO omogoča 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 uporabiti sredstvo za izpiranje oči Plum?      

Sredstvo za hitro izpiranje oči Plum je primerno za odstranjevanje tujkov in umazanije iz oči (npr. prahu, umazanije, kovinskih ostružkov, 

lesa itn.), in celo za izpiranje nekaterih kemikalij, kot so olja ali topila. V primeru nesreče je treba takoj začeti z izpiranjem oči in na ta način 

preprečiti, da tujek ostane v očesu, kar lahko povzroči trajne poškodbe. V primeru poškodbe oči, povzročene s kislino ali lugom, priporočamo 

naše sredstvo za izpiranje oči Ph Neutral. pH Neutral je 4,9 % fosfatni pufer za nevtraliziranje kislin in lugov. Po uporabi sredstva Ph Neutral 

izpiranje nadaljujte s sredstvom za hitro izpiranje oči Plum, dokler ne pridete do zdravnika! POMEMBNO! V primeru poškodbe 

oči vedno poiščite zdravniško pomoč!

Na našem načrtu prve pomoči je prikazan potek izpiranja oči v primeru različnih poškodb.

Načrt prve pomoči v primeru poškodbe oči
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Tujki  
(prah, umazanija, saje, 

kovinski ostružki in les)

Izpirajte oko

do popolne odstranitve tujka.

Izpirajte pribl. dve minuti s sredstvom pH Neutral (dokler 

plastenka ni prazna) ter nadaljujte izpiranje s sredstvom za 

hitro izpiranje oči Plum, dokler ne pridete do zdravnika.

Izpirajte pribl. dve minuti s sredstvom pH Neutral (dokler 

plastenka ni prazna) ter nadaljujte izpiranje s sredstvom za 

hitro izpiranje oči Plum, dokler ne pridete do zdravnika.

Izpirajte oko do popolne odstranitve umazanije ali dokler ne 

pridete do zdravnika.

Izpirajte poškodovano področje kože s sredstvom pH 

Neutral pribl. dve minuti (dokler plastenka ni prazna) ter 

nadaljujte izpiranje s sredstvom za hitro izpiranje Plum, 

dokler bolečina ne izgine ali ne pridete do zdravnika.
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(npr. olja, topila)

Poškodbe kože 
(kisline, lugi ali druge kemikalije)
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Prednosti sredstva za izpiranje oči:

•  Visoka stopnja funkcionalnosti: plastenke so izdelane v skladu s kvalifi kacijo 

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 izdelka v zaprti embalaži je 3 leta.

• 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 je naveden 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 4861 4800

Čas izpiranja pribl. 2 minuti pribl. 5 minut pribl. 10 minut pribl. 2 minuti na oko pribl. 5 minut na oko

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

200 ml 500 ml 1000 ml 500 ml DUO 1000 ml DUO


