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PRACOVISKÁ

Očné sprchy

Náplaste

Stanice prvej pomoci
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Pre efektívnu prevádzku Vašej fi rmy a zamestnancov môžete riešeniami 

prvej pomoci PLUM znížiť  negatívne účinky pracovných úrazov na minimum.

Optimálna bezpečnosť

Spoľahlivá prvá pomoc

Denne sa stávajú menšie či väčšie nehody. Dôležité je, aby prvá pomoc 

bola rýchla  okamžitá a odborná. Vďaka širokej ponuke našich výrob-

kov Vám vieme zabezpečiť, aby Vaši zamestnanci vedeli ošetriť menšie 

porezania, rany a úrazy očí – a to všetko hygienicky a bezpečne. Naše 

stanice prvej pomoci zaručujú, že pomoc bude vždy poruke aj pri men-

ších úrazoch.

RIEŠENIA PRISPÔSOBENÉ NÁROKOM VÁŠHO PRACOVISKA
Ponúkame široký výber produktov prvej pomoci, ako napríklad očné 

sprchy, náplaste, utierky na vyčistenie rany a podobne … Môžete si 

jednoducho vybrať výrobky, ktoré potrebujete na pracovisku. Pracuje-

te v kancelárii? V laboratóriu s chemikáliami? V podniku spracujúcom 

potraviny? Alebo v autoservise? Výrobky PLUM nájdu uplatnenie v 

každom pracovnom prostredí. 

Podnik Hanstholm Fiskemelsfab-

rik disponuje pokročilou výrobnou 

jednotkou, ale pred niekoľkými rokmi 

bol podnik vybavený iba všeobecnou 

očnou sprchou. Jeden zo zamestnan-

cov za to zaplatil vysokú cenu: keď sa 

hadica uvoľnila  a do oboch jeho očí 

sa dostal lúh, takmer stratil svoj zrak. 

Po úraze fi rma zamerala  väčšiu po-

zornosť na vhodnú prvú pomoc. „Keby 

sme vtedy mali takú očnú sprchu, ako 

je pH Neutral DUO, koniec nehody by 

bol menej tragický. Dnes je už stále 

poruke” povedal Ronni Jorgensen, 

riaditeľ obstarávania fi rmy.  

TAKMER STRATIL 
SVOJ ZRAK KVÔLI 
UVOĽNENEJ HADICI …
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Zelená očná sprcha PLUM poskytuje rýchle riešenie 

pri úrazoch spôsobených mechanickými nečistotami. 

pH Neutral zasa neutralizuje kyseliny a lúhy.

Mysleli sme na všetko.

MÁTE IBA DVA OČI – DÁVAJTE SI NA NE POZOR!
Zrak je našim najdôležitejším zmyslovým orgánom. Dávajte si tak na oči pozor! 

Nehody sa môžu stať kedykoľvek. Vyhnúť sa im nevieme vždy, ale môžeme sa 

pripraviť na okamžitú prvú pomoc. Ak sa stane úraz každá sekunda sa počíta! Aj to 

najmenšie oneskorenie ovplyvňuje, či stratíte zrak alebo nie! Preto je rýchly prístup k 

očným sprchám prvej pomoci extrémne dôležitý. 

JEDINEČNÉ RIEŠENIA VYPLACHOVANIA OČÍ
Vďaka širokej ponuke výrobkov si môžete vybrať pre svoju fi rmu to najoptimálnejšie 

riešenie. Vyberte si stanice namontovateľné na stenu priamo na mieste výkonu 

práce. Alebo menšie prenosné očné sprchy do vozidiel, boxov pre náradie alebo 

lekárničky – môžete ich prenášať aj v špeciálne navrhnutej taške na opasok.

Fľaše očných spŕch 
majú označenie CE.

Miska na vyplachovanie 
vyrobená z mäkkého 
plastu je tvarovaná tak, 
aby sa prispôsobil tvaru 
oka. Prv, než ju priložíte 
k oku, jemne ju stlačte. 
Vrchnák tak pomôže mať 
oči otvorené počas celej 
doby vyplachovania, 
umožňujúc tak maximálne 
účinné vyplachovanie.

Nádobami sa ľahko 
narába, zabezpečujú 
plynulé a jemné 
vyplachovanie očí.

Zelená očná sprcha PLUM pomáha 
odstrániť z očí prach a cudzie telesá.

Modrá očná sprcha PLUM poskytuje okamžitú pomoc v 
prípade úrazov očí kyselinami a lúhmi.

Piktogramy predstavujú 
vhodné používanie 
očných spŕch.

Vďaka ergonomickej 
očnej sprche DUO sa 
vyplachovanie oboch očí 
môže vykonávať súčasne. 
Adaptér pomáha držať oči 
otvorené počas celej doby 
vyplachovania.

Otvára sa ľahko a rýchlo. 
Jediné pootočenie 
adptérom a očná 
sprcha je pripravená na 
používanie.

Ekonomické balenie 
a trvanlivosť až do 3 
rokov. Dátum spotreby 
je jednoznačne 
uvedený na etikete.
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Naše výrobky boli vyvinuté v spolupráci s očnými špecialistami. To znamená, že pri vytvorení 

očných spŕch sme mysleli aj na najmenšie detaily. Piktogramami pomáhame správnemu 

používaniu. Adaptér pomáha mať očí otvorené pri vyplachovaní. Výplach sa tak dostane do 

očí na správnom mieste, rovnomerne a v optimálnom množstve.

Očná sprcha PLUM odstraňuje z očí cudzie telesá, 

prach a špinu, kým pH Neutral neutralizuje kyseliny a lúhy.

Predchádzajme úrazom očí!

Používanie očnej sprchy PLUM je 
jednoduché, ak dôjde k úrazu očí.

Otáčajte adaptérom v smere šípky, 
až kým sa uzáver roztrhne.

Nakloňte hlavu trochu dozadu, stlačte 
nádobu a začnite vyplachovanie.

Následne môžete pokračovať vo 
vyplachovaní aj tak, že sa mierne 
predkloníte.

Určite 
charakter úrazu

Vyberte si vhodnú 
očnú sprchu

Pokračujte 
vo vyplachovaní

Vyplachujte oči 
podľa opisu.

Cudzie látky    

(prach, sadze, triesky z 

dreva a kovu)

PLUM Očná sprcha 
Vyplachujte oči, kým sa nečistoty 

úplne neodstránia.

Vyplachujte oči očnou sprchou pH Neutral 

približne 2 minúty, potom pokračujte očnou 

sprchou Plum (fyziologický roztok), kým sa 

dostanete k lekárovi.

Vyplachujte oči očnou sprchou pH Neutral 

približne 2 minúty, potom pokračujte očnou 

sprchou Plum (fyziologický soľný roztok), kým 

sa dostanete k lekárovi.

Vyplachujte očí, kým sa nedostanete 

k lekárovi.

Kyselina

Lúh

Iné chemikálie

pH Neutral

pH Neutral

PLUM Očná sprcha 

PLUM Očná sprcha 

PLUM Očná sprcha 

PLUM Očná sprcha 

PLUM Očná sprcha 

Vždy sa uistite, že prúd očnej sprchy je pravidelný. 

Ak sú postihnuté obe oči, používajte očnú sprchu DUO.

PLÁN PRVEJ POMOCI PRI ÚRAZOCH OČÍ
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Podobné riešenie ako je očná sprcha Plum DUO momentálnie nie je na trhu. 

Odteraz  sa nemusíte rozhodovať, ktoré oko zachrániť!

Jedinečné riešenie

ÚRAZY OČÍ SA V 50 % PRÍPADOV TÝKAJÚ OBOCH OČÍ
Prieskumy ukázali, že 50 % úrazov očí spôsobených chemikáliami postihli obe oči. 

Očnou sprchou DUO sa môžete pripraviť na takéto núdzové situácie.

UZÁVER  POMÁHA V OPTIMÁLNOM VYPLACHOVANÍ
Nepodceňujte vplyv času, hlavne ak ide o chemické úrazy. Miera poranenia 

samozrejme závisí aj od koncentrácie kyseliny alebú lúhu, ale pritom aj čas 

kontaktu s očami je veľmi dôležitý. Optimálna prvá pomoc preto musí škodlivé látky 

neutralizovať čo najskôr.

Duo adaptér bol vytvorený tak, aby sa prispôsoboval ergonómii očí a bol schopný 

držať oči otvorené počas celej doby vyplachovania – zabezpečujúc tak rovnomerné 

vyplachovanie a jeho dostatočné trvanie.

Plum Očné sprchy sú jednorázo-
vo použiteľné výrobky. Len takto 
vieme zabezpečiť, aby vyplacho-
vacia tekutina ostala sterilná.
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Plum Očná sprcha zmierni nepríjemný, pálčivý pocit 

v očiach pôsobený cudzími látkami a nečistotami 

a súčasne pomôže predchádzať neskorším komplikáciám.

Očná sprcha pre  

mechanické poranenia

Do očí sa ľahko dostanú rôzne cudzie látky. Prach, špina zo vzduchu, alebo farby z našich rúk … 

Na pracoviskách, kde sa počas výkonu práce môžu do očí dostať drevené alebo kovové triesky, musíme 

rátať s vyšším rizikom.

Už aj tá najmenšia nečistota môže spôsobiť nepríjemnosti. Bez ošetrenia aj tieto menšie poranenia môžu 

spôsobiť zápal očí, rohovky alebo dúhovky. Ak okamžite po úraze začnete s vyplachovaním, viete zabrániť 

zápalom, ako aj tomu, aby cudzie teleso zostalo v oku.

Plum Očná sprcha obsahuje 0,9 %  sterilný roztok chloridu sodného a umožňuje rovnomerné  jemné vypla-

chovanie očí. V ponuke výrobkov nájdete menšie nádobky  s jednoduchšou manipuláciou a aj väčšie balenia  

namontovateľné na stenu, ktoré pomáhajú pri okamžitom zásahu v prípade úrazov očí.
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1000 ML
PLUM OČNÁ SPRCHA  
Očná sprcha s 0,9 % sterilným roztokom 

chloridu sodného. Vďaka 1000 ml baleniu 

poskytuje dlhšiu dobu vyplachovania. Použí-

vajte samostatne, alebo k doplneniu očných 

staníc. Je opatrená ochranou proti prachu.

500 ML
PLUM OČNÁ SPRCHA DUO
Očná sprcha s 0,9 % sterilným roz-

tokom chloridu sodného v  nádobe s 

jednoduchou manipuláciou. Prevedenie 

DUO umožňuje vyplachovanie oboch očí 

súčasne. Používajte samostatne, alebo k 

doplneniu očných staníc. 

1000 ML
PLUM OČNÁ SPRCHA DUO
Očná sprcha s 0,9 %  sterilným roztokom 

chloridu sodného, v nádobke s jednoduchou 

manipuláciou. Vďaka 1000 ml baleniu 

poskytuje dlhšiu dobu vyplachovania. Pre-

vedenie DUO zase umožňuje vyplachovanie 

oboch očí súčasne. Používajte samostatne, 

alebo k doplneniu očných staníc. 

3 X 500 ML
PLUM OČNÁ SPRCHA  
Praktická sada očných spŕch  s 3 kusmi 

500 ml fl iaš, ktoré obsahujú 0,9%-ný sterilný 

roztok chloridu sodného. Balenie je prenos-

né, môžete si ho vziať so sebou do auta, 

kým sa dostanete k lekárovi. Fľaše môžete 

používať aj po jednom, alebo sú vhodné na 

doplnenie očných staníc.

500 ML
PLUM OČNÁ SPRCHA  
Očná sprcha s 0,9%  sterilným roztokom 

chloridu sodného vo fľaši s jednoduchou 

manipuláciou. Používajte samostatne  

alebo k doplneniu očných staníc. 

Je vybavená ochranou proti prachu.

200 ML
PLUM OČNÁ SPRCHA  
Táto malá nádobka s jednoduchou ma-

nipuláciou sa zmestí aj do najmenšieho 

vrecka. Očná sprcha obsahuje 0,9 %  

sterilný roztok chloridu sodného. Fľašu 

môžete jednoducho odložiť do špeciálne 

navrhnutej tašky na opasok, do lekárničky 

alebo boxu pre náradie. Je vybavená 

ochranou proti prachu.

cca. 2 minúty

10 x 200 ml

4691

cca. 5 minút

12 x 500 ml

4604

cca. 5 minút

6 x 1000 ml

4800

cca. 10 minút

6 x 1000 ml

4707

cca. 15 minút

4 x 3 x 500 ml

4620

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:

cca. 2 minúty

6 x 500 ml

4861

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:
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pH Neutral neutralizuje 

kyseliny a lúhy  a pritom 

ich počas vyplachovania 

aj odstraňuje z očí. 

Dokázaná účinnosť!

NEBEZPEČNÉ LÁTKY SÚ PRÍTOMNÉ VŠADE
Existujú pracoviská a priemyselné odvetvia, kde sú pracovníci vystavení väčšiemu 

nebezpečenstvu čo sa týka nehôd. Napríklad v rôznych chemických podnikoch, 

v recyklačnom priemysle, v cementárňach a na stavbách, alebo v oblasti petro- 

chémie a baníctva, ba aj v potravinárskom a papierenskom priemysle. Počas 

upratovania a čistenia používajú silné kyseliny a lúhové prípravky. Nehody sa môžu 

prihodiť kedykoľvek - stačí náhodne uvoľnená hadica, alebo výbuch akumulátora a 

nešťastie je na svete. A práve preto majte vždy poruke pH Neutral ! 

AJ NIEKOĽKO SEKÚND MÔŽE BYŤ ROZHODUJÚCICH
Kyseliny a lúhy poškodzujú tkanivo, štruktúru pokožky a sliznice. Vážnosť zranenia 

závisí od viacerých faktorov:
 •  Koncentrácia chemikálie: veľmi silné kyseliny a lúhové prípravky môžu 

spôsobiť vážne zranenia.
 •  Teplota: čím je teplota vyššia, tým je leptavý účinok chemikálie silnejší.
 •  Čas kontaktu: čím dlhšie je chemikália v kontkakte s pokožkou alebo 

očami, tým je zranenie vážnejšie.

V prípade úrazov očí spôsobených chemickými prípravkami má prioritnú dôležitosť  

aby sme ich čím skôr neutralizovali a dosiahli hodnotu pH 7,4, ktorá sa zhoduje s 

prirodzenou pH hodnotou očí. Aj niekoľko sekúnd môže byť rozhodujúcich. 

Kyseliny alebo lúhy treba podľa možnosti neutralizovať ešte pred tým ako dosiahnu 

rohovku. Tam kde sa môže vyskytnúť úraz očí je dôležité aby očná sprcha bola:

 •   jednoducho prístupná
 •   rýchlo a ľahko použiteľná
 •   účinná

OČNÁ SPRCHA MÁ BYŤ ÚČINNÁ
pH Neutral je 4.9 %fosfátový pufer, ktorý rýchlo a úspešne neutralizuje kyseliny a 

lúhové prípravky. Hydrogen-fosforečnan poskytuje účinnú ochranu proti kyselinám, 

kým dihydrogen-fosforečnan neutralizuje lúhy. Efektivitu očnej sprchy pH Neutral 

potvrdzujú vedecké prieskumy.

Testovali sme neutralizujúci účinok pH Neutral voči silným kyselinám a lúhom a 

porovnali sme ho s účinkom všeobecnej očnej sprchy, ktorá obsahuje 0.9 % roztok 

chloridu sodného. Test jasne ukázal, že pH Neutral dokáže neutralizovať väčšinu 

kyselín a lúhových prípravkov za krátky čas a opäť navodiť normálnu pH hodnotu 

očí. Všeobecná očná sprcha síce rozriedi chemikálie čiastočne zmierňujúc leptavý 

účinok, ale v pH hodnote nastanú iba menšie zmeny (1. obr.).

14

12

10

8

6

4

2

0

1 5 9 13 17 22 25 29 33 37 41

NaCl 0.9 %

pH Neutral pH Neutral

NaCI 0.9 %

1. obr. Neutralizácia silných kyselín a lúhov

ho
dn

ot
a 

pH

ky
sl

á
zá

sa
di

tá

vyplachovacia tekutina (ml)

}
}

1:  Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 

Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle 

Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, 

Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2:  Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 

Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle 

Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH 

verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005. 

All documentation is available on request.

Očné sprchy 

pre prípad 

úrazov 

chemickými 

látkami

SPRÁVNE POUŽÍVANIE 
PH NEUTRAL
Očná sprcha pH Neutral posky-

tuje 2 minútové vyplachovanie 

pri úrazoch očí spôsobených 

kyselinami a lúhovými príprav-

kami. Používajte pH Neutral na 

neutralizáciu kyselín a lúhov a 

opätovné navodenie prirodzenej 

pH hodnoty očí. Potom pokra-

čujte vo vyplachovaní očí očnou 

sprchou prvej pomoci Plum (0.9 

% sterilný soľný roztok), kým sa 

nedostanete k lekárovi.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
V prípade úrazov očí spôso-

bených fl uorovodíkom, pou-

žitie samostatnej pH Neutral 

alebo Plum očnej sprchy prvej 

pomoci nie je dostatočné. Môžu 

fl uorovodík neutralizovať a 

vypláchnuť z očí, ale nedokážu 

zabrániť vážnemu poškodeniu 

tkanív, preto sa treba v každom 

prípade obrátiť na lekára.
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1000 ML
OČNÁ SPRCHA PH NEUTRAL
Očná sprcha je 4,9 % sterilný fosfátový pufer, 

ktorý rýchlo neutralizuje kyseliny a lúhové 

prípravky. Používajte samostatne na pracov-

ných staniciach, jednoducho sa skladuje v 

boxe pre náradie, alebo na stene. Je opatre-

ná ochranou proti prachu.

200 ML
PH NEUTRAL
Táto malá nádobka s jednoduchou manipu-

láciou sa zmestí aj do najmenšieho vrecka. 

Očná sprcha je 4,9 % sterilný fosfátový 

pufer, ktorý rýchlo neutralizuje kyseliny a 

lúhové prípravky. Fľašu môžete jednoducho 

odložiť do špeciálne navrhnutej tašky na 

opasok, do lekárničky alebo boxu pre nára-

die. Je opatrená ochranou proti prachu.

500 ML
PH NEUTRAL DUO
Očná sprcha je 4,9%-ný sterilný fosfátový 

pufer, ktorý rýchlo neutralizuje kyseliny a 

lúhové prípravky. Prevedenie DUO umožňu-

je vyplachovanie oboch očí súčasne, preto 

sa odporučuje na také pracoviská, kde je 

reálne riziko, že pri nehode budú postihnu-

té obe oči. Používajte samostatne alebo k 

doplneniu očných staníc.

cca. 2 minúty

 6 x 1000 ml

4746

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:

cca. 2 minúty

 6 x 500 ml

4801

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:

cca. 2 minúty

 10 x 200 ml

4752

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:

CHEMICKÉ ÚRAZY OČÍ 
SA STÁVAJÚ VTEDY, 
KEĎ S NIMI NAJMENEJ 
POČÍTAME …

Zamestnanec francúzskej fi rmy SITA 

môže vďačiť za svoj zrak očnej sprche 

pH Neutral DUO. Firma  sa zaoberá 

spracovaním plastov – napríklad 

aj výrobou obalov pre  čistiace 

prostriedky. Do očí pracovníka sa 

dostal leptavý čistiaci prostriedok z 

takejto nádoby. Vďaka pH Neutralu 

DUO však vedeli škodlivú látku ihneď 

neutralizovať a to v oboch očiach 

súčasne. Takže zamestnanec mohol 

nastúpiť do práce už na druhý deň a  

jeho zrak nebol vôbec poškodený.
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AJ VY BERIETE VÁŽNE PRVÚ POMOC, VŠAK? 

Úrazy sa stanú náhle, keď s nimi vôbec nepočítame – vtedy je už neskoro 

hľadať v skrini lekárničku, je potrebná okamžitá pomoc!

Vďaka nástenným staniciam sú prostriedky prvej pomoci ľahko prístupné. Vy-

berte si stanice v otvorenom alebo uzatvorenom prevedení. Druhé je praktické 

najmä v prašnom pracovnom prostredí, lebo poskytuje fľašiam hygienické 

skladovanie. 

Dôležité: okrem staníc majte vždy poruke aj ďalšie fľaše, aby ste pri úrazoch 

mohli pokračovať vo vyplachovaní až dovtedy, kým sa dostanete k lekárovi.

Nástenná stanica je prehľadná a poskytuje 

okamžitú pomoc pri úrazoch

Očné stanice pre 

prípady mechanických 

poranení očí

PLUM OČNÁ STANICA DUO BOX
Prachotesná nástenná očná stanica z 

polystyrénu s 2 x 1000 ml očnou spr-

chou prvej pomoci PLUM. Je vyslovene 

vhodná na také pracoviská, kde je riziko 

mechanických poranení očí spôsobených 

prachom a špinou.

cca. 10 minút

1

4816

357 x 252 x 116 mm

Doba trvania vyplachovania: 
Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

PLUM OČNÁ STANICA DUO 
Nástenná očná stanica s 1000 ml očnou 

sprchou PLUM DUO. Je vyslovene vhod-

ná na menšie alebo mobilné pracovné 

stanice, kde môže byť potrebné súčasné 

vyplachovanie oboch očí.

OČNÁ SPRCHA 
PRVEJ POMOCI PLUM V BOXE
200 ml očná sprcha Plum v boxe. Kartó-

nová krabica ochráni fľašu od nečistôt, ale 

zároveň sa jednoducho otvára keď ju po-

trebujete. Je vhodná na doplnenie staníc, 

alebo na mobilné pracoviská (napríklad 

pre uloženie vo vozidlách).

PLUM OČNÁ STANICA V BOXE
500 ml očná sprcha Plum v boxe s 

nástenným držiakom. Kartónová krabica 

ochráni fľašu od nečistôt, ale súčasne sa 

jednoducho otvára  keď ju potrebujete. 

Je vhodná na rýchle a jednoduché 

vyplachovanie očí v prašnom pracovnom 

prostredí. 

cca. 5 minút

1

4802

375 x 180 x 95 mm

cca. 5 minút

12

4609

4605

955904

79 x 79 x 214 mm

cca. 2 minúty

10

4695

955904

58 x 58 x 163 mm

Doba trvania vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

Doba trvania vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Číslo materiálu – náhradné balenie
Číslo materiálu – nástenný držiak: 
Rozmery:

Doba trvania vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Číslo materiálu – nástenný držiak: 
Rozmery:
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OČNÁ STANICA PLUM  
Nástenná stanica s 500 ml očnou sprchou 

Plum. Je vyslovene vhodná na malé a 

mobilné pracovné stanice.

cca. 5 minút

1

4611

300 x 170 x 80 mm

Doba trvania vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

OČNÁ STANICA PLUM 
Prachotesná nástenná očná stanica s 

2 x 500 ml očnou sprchou prvej pomoci 

PLUM. Je vyslovene vhodná na také pra-

coviská, ktoré sú čisté bez prachu, avšak je 

reálne riziko mechanického poranenia očí. 

cca. 10 minút

1

4694

290 x 228 x 80 mm

Doba trvania vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

OČNÁ STANICA PLUM MAXI
Nástenná stanica s 2 x 1000 ml očnou 

sprchou Plum. Je vyslovene vhodná na 

menšie a mobilné pracovné stanice, kde 

môže byť potrebné dlhšie vyplachovanie 

očí. Je opatrená ochranou proti prachu.

cca. 20 minút

1

4708

375 x 260 x 95 mm

Doba trvania vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Všetky nástenné stanice sa 

jednoducho montujú a sú opatrené 

piktogramami, ktoré znázorňujú 

správne používanie výrobkov.

PLUM OČNÁ STANICA V BOXE 
Prachotesná nástenná očná stanica z 

polystyrénu s 2 x 500 ml očnou sprchou 

prvej pomoci PLUM. Je vyslovene vhodná v 

prašnom a špinavom pracovnom prostredí, 

alebo na mobilné pracoviská. 

cca. 10 minút

1

4650

280 x 230 x 110 mm

Doba trvania vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

MÔŽETE DOPLNIŤ 
OHRIEVACÍM TELESOM. 

4649Číslo materiálu:
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SPOLOČNÁ SILA OČNEJ SPRCHY 
PRVEJ POMOCI PLUM A PH NEUTRAL
Ak sa do očí dostane kyselina alebo lúh , odporučujeme kombinované vyplachovanie 

– najprv pH Neutralom, následne očnou sprchou prvej pomoci Plum. Preto sme 

zostavili ponuku combi boxov, vďaka ktorým je možné okamžite zahájiť neutralizo-

vanie chemikálie, ktorá sa dostala do očí. Následne sa  pokračuje vo vyplachovaní 

fyziologickým  roztokom až dovtedy, kým sa nedostanete k lekárovi.

Ak pracujete hlavne s chemikáliami, odporučujeme Vám pH Neutral DUO, čím je 

možné súčasné vyplachovanie oboch očí.

Otvorené očné stanice odporučujeme na používane v čistom, bezprašnom pra-

covnom prostredí – napríklad v laboratóriách. Uzatvorené stanice boli vyvinuté pre 

používanie v prašnom  špinavom prostredí. Všetky stanice sa jednoducho montujú, 

sú vybavené zrkadlom a piktogramami, ktoré jednoznačne predstavujú správne 

používanie výrobkov.

Pomocou combiboxu sa môžete pripraviť na menšie 

aj vážnejšie poranenia očí spôsobenými chemikáliami.

Očné stanice 

pre prípad chemických 

úrazov očí

Potrubie plné tekutiny, ktoré je pod 

tlakom zrazu praskne, alebo sa uvoľní 

hadica… A tak sa žieraviny dostanú 

von. Takto sa stávajú najčastejšie 

chemické úrazy. Ak sa chemikália 

dostane do očí, každá sekunda sa 

počíta, ak nechcete stratiť zrak!

QUICKCLEAN UTIERKA NA VYČISTE-
NIE RANY S NÁSTENNÝM DRŽIAKOM
Krabička obsahuje 40 kusov utierok na 

vyčistenie rany, ktorými môžete dezinfi kovať 

menšie porezania a poranenia. Je vybavená 

nástenným držiakom, pomocou nej ju 

môžete umiestniť v blízkosti výkonu práce. 

Utierky sú balené jednotlivo a sú napustené 

sterilnou vodou. 

Rozmery utierok: 130 x 200 mm.

6 x 40

5550

150 x 80 x 64 mm

Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

STANICA PRVEJ POMOCI
Nástenná stanica prvej pomoci s očnou 

sprchou, dávkovačom náplastí, utierkami na 

vyčistenie rany, zrkadlom a piktogramami. 

Obsah: Číslo materiálu:
1 x 500 ml Očná sprcha Plum   4604

1 x 40 QuickClean utierka 

na vyčistenie rany    5551 

1 x QuickFix dávkovač pružných 

náplastí, s 90 ks náplastí   5507 

Balenie: 1

Číslo materiálu: 5101

Rozmery: 300 x 515 x 85 mm

OČNÁ SPRCHA PH NEUTRAL V BOXE
200 ml očná sprcha pH Neutral v boxe. 

Kartónová krabica ochráni fľašu od 

nečistôt, ale zároveň ju môžete jednodu-

cho otvoriť  keď ju potrebujete. Rýchlo 

neutralizuje kyseliny a lúhové prípravky. Je 

vhodná na doplnenie staníc, ale je vyslo-

vene praktická na mobilných pracoviskách 

a vo vozidlách.

cca. 2 minúty

10

4755

955904

58 x 58 x 163 mm

Doba trvania vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Číslo materiálu – nástenný držiak: 
Rozmery:
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PLUM COMBI-BOX DUO
Prachotesná nástenná stanica z polystyrénu 

s 500 ml očnou sprchou pH Neutral DUO a 

500 ml očnou sprchou prvej pomoci Plum 

DUO. Je vyslovene vhodná na používanie 

v prašnom pracovnom prostredí, vo výrob-

niach, kde sa môžu vyskytnúť také úrazy, 

pri ktorých sú postihnuté obe oči. S Combi 

Boxom Duo ste pripravený súčasne na 

mechanické a  chemické poranenia.

pH Neutral cca. 2 minúty

Sterilný fyziologický  

roztok cca. 2 minúty

1

4862

280 x 230 x 110 mm

Doba trvania 
vyplachovania:

Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

PLUM COMBI-BOX DUO MAXI
Prachotesná nástenná stanica z polystyrénu, 

s 500 ml očnou sprchou pH Neutral DUO a 

1000 ml očnou sprchou prvej pomoci Plum 

DUO. Je vyslovene vhodná na používanie v 

prašnom pracovnom prostredí, vo výrobniach, 

kde sa môžu vyskytnúť také úrazy, pri ktorých 

sú postihnuté obe oči. S Combi Boxom Duo  

ste pripravený súčasne na mechanické a  

chemické poranenia.

pH Neutral cca. 2 minúty 

Sterilný fyziologický 

roztok cca. 5 minút

1

4810

357 x 252 x 116 mm

Doba trvania 
vyplachovania:

Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

OČNÁ STANICA PH NEUTRAL 
Nástenná stanica s 1000 ml očnou spr-

chou pH Neutral, ktorá rýchlo neutralizuje 

kyseliny a lúhy. Ľahko sa namontuje na ste-

nu na mieste výkonu práce. Je vybavená 

ochranou proti prachu.

cca. 2 minúty

1 

4741

300 x 160 x 95 mm

Doba trvania 
vyplachovania:
Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

PLUM COMBI-STATION
Nástenná stanica s 200 ml očnou sprchou 

pH Neutral a 500 ml očnou sprchou prvej 

pomoci Plum DUO. Je vyslovene vhodná 

na také pracoviská, kde sa rovnako môžu 

prihodiť mechanické alebo chemické 

poranenia.

pH Neutral cca. 2 minúty 

Sterilný fyziologický 

roztok cca. 5 minút

1 

4773

290 x 228 x 80 mm

Doba trvania 
vyplachovania:

Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

PLUM COMBI-STATION DUO 
Nástenná stanica s 500 ml očnou sprchou 

pH Neutral DUO a 1000 ml očnou sprchou 

prvej pomoci Plum DUO. Je vyslovene vhod-

ná na pracoviská, kde sa môžu vyskytnúť 

mechanické a chemické poranenia očí a je 

riziko, že budú zasiahnuté obe oči naraz.

pH Neutral cca. 2 minúty 

Sterilný fyziologický 

roztok cca. 5 minút

1

4803

375 x 250 x 95 mm

Doba trvania 
vyplachovania:

Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

PLUM COMBI-BOX
Prachotesná nástenná stanica z polystyrénu, 

s 200 ml očnou sprchou pH Neutral DUO a 

500 ml očnou sprchou prvej pomoci Plum 

DUO. Je vyslovene vhodná na používanie 

v prašnom pracovnom prostredí, kde sa 

rovnako môžu prihodiť mechanické alebo 

chemické poranenia.

pH Neutral cca. 2 minúty 

Sterilný fyziologický 

roztok cca. 5 minút

1

4787

280 x 230 x 110 mm

Doba trvania 
vyplachovania:

Balenie: 
Číslo materiálu:
Rozmery:

MÔŽETE DOPLNIŤ
OHRIEVACÍM TELESOM.

Číslo materiálu: 4664
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•  Umožňuje okamžitý a viditeľný prístup 

k náplastiam a ampulkám na vyplacho-

vanie očí
•  Náplasť vytiahnutá z dávkovača je 

okamžite pripravená na použitie.
•  Každá náplasť je balená jednotlivo
•  Manipulácia aj jednou rukou
•  Dávkovač je možné kedykoľvek doplniť
•  Ihneď vidieť, keď sa dávkovač vyprázdni
•  Krvácanie možno jednoducho zastaviť 

bez  zašpinenia ostatných náplastí
•  Tomuto malému dávkovaču  ľahko 

nájdete miesto
•  Malá polička v dávkovači poskytuje 

miesto pre iné dôležité prostriedky
•  Dávkovač je uzamykateľný kľúčom.

JEDINEČNÝ 
DÁVKOVACÍ SYSTÉM QUICKFIX

QUICKFIX – VODOVZDORNÉ
Nástenný dávkovač náplastí s 90 kusmi vo-

dovzdorných náplastí, ktoré boli vyrobené 

špeciálne pre vlhké pracoviská. Náplasti 

sú z látky šetrnej k pokožke – umožňujú 

dýchaniu pokožky.  

QUICKFIX - KOMBINOVANÉ
Nástenný dávkovač náplastí so 45 kusmi 

pružných a 45 kusmi vodovzdorných náplastí. 

Dvojaké náplasti sa prispôsobujú premenli-

vým požiadavkám pracovísk.   

1 

 5501

5511

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Číslo materiálu 
– náhradné balenie:
Rozmery dávkova-
cieho systému:
Rozmery náplastí:

1 

 5507

5512 & 5511

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Číslo materiálu 
– náhradné balenie:
Rozmery dávkova-
cieho systému:
Rozmery náplastí:

QUICKFIX – PRUŽNÉ
Nástenný dávkovač náplastí s 90 kusmi 

pružných náplastí. Náplasti boli vyrobené 

z látky šetrnej k pokožke – umožňujúc 

dýchanie pokožky. 

1  

 5502

5512

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Číslo materiálu 
– náhradné balenie:
Rozmery dávkova-
cieho systému:
Rozmery náplastí:
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RÝCHLA A HYGIENICKÁ POMOC PRI DROBNÝCH PORANENIACH
Menšie nehody sa môžu stať na pracoviskách každý deň. Pri drobných porane-

niach postačí aj náplasť. Vyberte si náplasť vhodnú pre vaše pracovisko – alebo 

ich kombináciu. Ponúkame riešenia pre tých, ktorí pracujú vo všeobecných alebo 

vlhkých pracovných podmienkach, ba aj tým, ktorí sú zamestnaní v potravinár-

skom priemysle. Nestrácajte čas! Vyberti si z dávkovača náplasť, nalepte si ju a 

pokračujte v práci! QuickFix vyrieši problém rýchlo, hygienicky a účinne.

Nástenným dávkovačom si môžete 

ušetriť množstvo času. Len si nalepte náplasť 

a môžete pokračovať v práci!

Quickfi x je rýchlou pomocou pri 

každodenných drobných nehodách

MÔŽETE SI VYBERAŤ 
SPOMEDZI 3 TYPOV 
A 2 VEĽKOSTÍ

PRUŽNÉ NÁPLASTI

Sú to pohodlné náplasti vyrobené 

z látky, ktorá je šetrná k pokožke. 

Priliehajú k pokožke pri pohybe ruky.

VODOVZDORNÉ NÁPLASTI
Vodovzdorné náplaste pre tých, 

ktorí pracujú vo vlhkom pracovnom 

prostredí.

NÁPLASTI S KOVOVÝMI VLÁKNAMI
Náplaste s kovovými vláknami 

navrhnuté špeciálne pre používanie 

v potravinárskom priemysle. Vďaka 

nápadným farbám a kovovým 

vláknam sú ľahko vykázateľné voľným 

okom aj  detektorom kovov.

QUICKFIX LONG
Extra dlhé náplaste. Prsty sa 

nimi dajú ovinúť  aj viackrát, čo 

zabezpečuje  aby náplasť ostala na 

mieste aj počas práce. 

QUICKFIX – S KOVOVÝMI VLÁKNAMI
Nástenný dávkovač náplastí s 90 kusmi 

modrých náplastí s kovovými vláknami, 

ktoré sú vykázateľné  detektorom kovov. 

Boli vyvinuté špeciálne pre potravinársky 

priemysel. Náplaste sú z látky šetrnej k 

pokožke – umožňujú dýchaniu pokožky.

1  

 5503

5513

135 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Číslo materiálu 
– náhradné balenie:
Rozmery dávkova-
cieho systému:
Rozmery náplastí:

Vyberte náplasť z dávkovača a je 
hneď pripravená na použitie…

…aj jednou rukou si ju ľahko 
nalepíte.

QUICKFIX LONG 
– S KOVOVÝMI VLÁKNAMI
Nástenný dávkovač náplastí so 60 kusmi 

modrých náplastí s kovovými vláknami, 

ktoré sú vykázateľné  detektorom kovov. 

Boli vyvinuté špeciálne pre potravinársky 

priemysel. Prsty sa nimi dajú ovinúť aj viac-

krát, čo zabezpečuje, aby náplasť ostala na 

mieste aj počas práce. Náplaste sú z látky 

šetrnej k pokožke.

1 

 5529

5509

135 x 230 x 32 mm

120 x 20 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Číslo materiálu 
– náhradné balenie:
Rozmery dávkova-
cieho systému:
Rozmery náplastí:

QUICKFIX LONG - PRUŽNÉ
Nástenný dávkovač náplastí so 60 kusmi 

dlhých pružných náplastí, ktoré sú pohodl-

né, priliehajú k pokožke. Prsty sa nimi dajú 

ovinúť  aj viackrát, čo zabezpečuje, aby 

náplasť ostala na mieste aj počas práce. 

Náplaste sú z látky šetrnej k pokožke – 

umožňujú dýchanie pokožky.

1 

 5528

5508

135 x 230 x 32 mm

120 x 20 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Číslo materiálu 
– náhradné balenie:
Rozmery dávkova-
cieho systému:
Rozmery náplastí:
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QUICKRINSE – K RÝCHLYM VÝPLACHOM!
Oči sú našim najcitlivejším orgánom. Aj začínajúca suchosť alebo podráždenie očí 

môže byť dosť nepríjemné hlavne počas práce. Môžu spôsobiť bolesť alebo citli-

vosť na svetlo, ktoré prekáža vo výkone práce. QuickRinse pomáha navodiť telesnú 

pohodu aj pri práci s obrazovkou.

Každá ampulka obsahuje 20 ml výplachu očí, ktorým sa môže ošetriť vysušenie 

alebo podráždenie očí spôsobené menšími nečistotami (napríklad prach). Kombi-

nácia QuickFix & Rinse umožňuje  aby náplasti a ampulky na vyplachovanie očí boli 

vždy poruke.

QuickRinse je hospodárnym riešením 

v prípade úrazov očí.

Malé ampulky

k drobým nehodám

QUICKFIX & RINSE
Nástenný dávkovací systém s 5 ampulkami 

na vyplachovanie očí, ktoré obsahujú 0.9% 

sterilný soľný roztok, a 45 kusov pružných 

náplastí. Dávkovací systém poskytuje jedno-

duchú rýchlu a hygienickú pomoc v prípade 

menších nehôd (podráždené oči, drobné rany 

a porezania).

1  

 4631

5512 & 5160

190 x 230 x 32 mm

72 x 25 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Číslo materiálu 
– náhradné balenie:
Rozmery dávkova-
cieho systému:
Rozmery náplastí:

QUICKRINSE
Nástenný dávkovací systém s 10 ampulkami na 

vyplachovanie očí, ktoré obsahujú 20 ml 0.9 % 

sterilného soľného roztoku. Dávkovací systém 

poskytuje jednoduchú  rýchlu a hygienickú po-

moc v prípade menších poranení očí, ak sa do 

očí dostane napríklad prach alebo špina, alebo 

ak sú oči  počas práce vysušované.

1 

 4632

5160 

135 x 230 x 32 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Číslo materiálu 
– náhradné balenie:
Rozmery dávkova-
cieho systému:
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Naše náplasti a ampulky na vyplachovanie očí sú dostupné aj v praktickom, 

prenosnom balení. Majte ich vždy poruke: v boxe na  náradie, v odklada-

com priestore auta, v taške, vo vrecku kabáta alebo v lekárničke. Takto 

môžete byť vždy pripravený na drobnejšie, náhle úrazy, ktoré sa stávajú 

vždy vtedy, keď s nimi vôbec nepočítame.

Praktické riešenia

 - berte si so sebou prvú pomoc!

Vždy poruke

5 x 4  

 4619

Balenie:
Číslo materiálu:

30 x 30 

 5504

72 x 25 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery náplastí:

QUICKRINSE MINI
Praktické balenie so 4 ampulkami na vy-

plachovanie očí, z ktorých každá obsahuje 

20 ml 0.9%  sterilného soľného roztoku. 

Pomocou nich sa zmierňuje vysušenie ale-

bo podráždenie očí spôsobené prachom a 

špinou. Ampulky sa otvárajú ľahko, jedným 

otočením a sú ihneď pripravené na použi-

tie. Vďaka malému baleniu si QuickRinse 

Mini môžete brať so sebou všade.

QUICKFIX MINI
Malé, praktické balenie s 30 ks pružných 

náplastí. Ľahko si ich môžete brať so sebou 

všade, kde môžu byť náplasti potrebné. 

Každá náplasť je balená jednotlivo a je pri-

pravená na použitie. Náplaste sú vyrobené z 

látky šetrnej k pokožke, priliehajú k povrchu 

pokožky, pričom nezabraňujú jej voľnému 

dýchaniu.

TAŠKA NA OPASOK K 200 ML FĽAŠI
Je praktickým doplnkom pracovného 

odevu. Ľahko sa otvára a zabezpečuje, aby 

bola prvá pomoc vždy poruke. Bezpečne a 

hygienicky sa v nej skladujú všetky 200 ml 

očné sprchy.

10 

 4692

Balenie:
Číslo materiálu:
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Spaencom A/S sa zaoberá výrobou 

betónových tvaroviek. Firma sa roz-

hodla pre Plum QuickSafe v záujme 

toho aby pre svojich 500 zamestnan-

cov poskytla bezpečné pracovné pod-

mienky. „Rozhodli sme sa pre Plum 

QuichSafe preto, lebo stanice prvej 

pomoci vieme jednoducho prispôsobiť 

požiadavkám jednotlivých pracov-

ných oblastí. Napríklad tam, kde sa 

betónové prvky premývajú kyselinami, 

do staníc sme umiestnili očné sprchy 

pH Neutral a soľný roztok. QuickSa-

fe obsahuje vždy tie najdôležitejšie 

prostriedky a vieme ich umiestniť v 

bezprostrednej blízkosti výkonu práce. 

Preto ak sa stane nehoda, pomoc je 

okamžite poruke.” Jany Johannsen, 

Environment and Safety Coordinator

Môžete byť pokojný: 

bude vždy poruke, keď 

ju budete potrebovať.

STANICA PRVEJ POMOCI, 
KTORÁ SA PRISPÔSOBUJE VAŠIM POŽIADAVKÁM
Naplňte svoju stanicu prvej pomoci tými výrobkami, ktoré vyhovujú požiadavkám 

Vášho pracoviska ! Očná sprcha na vyplachovanie nečistôt. pH Neutral na neutrali-

záciu kyselín a lúhových prípravkov. Náplasť, ktorá vyhovuje pracovným podmien-

kam. Gél na popáleniny, ktorým môžete ošetriť menej vážne popáleniny. Ampulka 

na vyplachovanie očí pre suché a podráždené oči. Tlakový obväz na okamžité 

ošetrenie vážnejších poranení. To všetko za priehľadným obalom, aby ste ihneď 

videli, kde je to čo práve potrebujete. 

QuickSafe – rýchla, jednoduchá 

a okamžitá prvá pomoc

NAJDÔLEŽITEJŠIE 
PROSTRIEDKY MAJÚ 
BYŤ VŽDY NA OČIACH.”
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Pomocou QuickSafe si môžete vybrať najdôležitejšie potreby prvej pomoci na jedno 

miesto a umiestniť ich v blízkosti pracoviska, kde sú najviac potrebné. Samotná stani-

ca nezaberá na stene väčšie miesto, ako výkres A3, naozaj sa zmestí kdekoľvek.

Vďaka transparentnej prednej strane je obsah stanice ľahko prehľadný. Budete vidieť, 

kedy ktorý výrobok treba doplniť, pričom plast ochráni výrobky od prachu a iných 

nečistôt. Je hygienickým a elegantným riešením.

Ľahká prístupnosť zvyšuje pocit bezpečia.

Pomoc je poruke

QuickCool

500 ml 
Plum 
Eye Wash

200 ml 
pH Neutral

500 ml 
Plum 
Eye Wash

QuickFix

QuickStop QuickClean

QuickRinse 

ZVOĽTE QUICKSAFE EMPTY 
A NÁSLEDNE NAPLŇTE POTREBNÝMI 
VÝROBKAMI!  
Ak zo štyroch rôznych staníc QuickSafe 

Vašim pracovným požiadavkam nevyho-

vuje úplne ani jedna, stanicu prvej pomoci 

si môžete 100 % prispôsobiť svojim po-

žiadavkám. Predstavíme Vám to podrobne 

na nasledujúcej strane. Jednoducho si  

vyberte prázdnu nástennú stanicu, potom 

si vyberte tie výrobky prvej pomoci, ktoré 

potrebujete.

QuickSafe® EMPTY
ROZHODNUTIE JE NA VÁS!
Keby ste si chceli vybrať obsah stanice pr-

vej pomoci sami tak aby vyhovovala vašim 

požiadavkám, teraz máte možnosť!

1 

 5173

430 x 253 x 92 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery:

NAČÍTAJTE QR KÓD, ALEBO 
NAVŠTÍVTE STRÁNKU 

PLUM-QUICKSAFE.HU PRE 
NAJMODERNEJŠIE RIEŠENIA 

PRVEJ POMOCI.
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QuickSafe® 

COMPLETE

ŠIROKÁ PONUKA VÝROBKOV
QuickSafe Complete poskytuje široké spektrum 

riešení prvej pomoci. Počnúc od najkritickejších si-

tuácii, až po najdrobnejšie každodenné poranenia, 

riešenie  nájdete na všetky situácie.

KOMPLETNÉ RIEŠENIE
Očná sprcha doplnená pH Neutralom a am-

pulkami na vyplachovanie očí, tlakový obväz, 

utierky na vyčistenie rany, náplasti a gél na 

popáleniny pre ošetrenie miernych popálenín.

1 

 5174

430 x 253 x 92 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery:

MÁTE ŠPECIÁLNE NÁROKY 
TÝKAJÚCE SA STANÍC PRVEJ POMOCI?
Základom celého systému QuickSafe je očná 

sprcha Plum. QuickSafe Basic obsahuje 

popri očnej sprche pH Neutral, ampulky na 

vyplachovanie očí a tiež náplasti. O ostatnom 

rozhodujete Vy. Prvú poličku stanice môžete 

naplniť výrobkami, ktoré vyhovujú požiadav-

kám Vašej fi rmy.

QuickSafe® 

BASIC
DOKONALÉ VÝCHODISKO
QuickSafe Basic poskytuje dokonalú pruž-

nosť. Vy si môžete vybrať, ktoré výrobky sa 

majú dostať na poličku.

1 

 5170

430 x 253 x 92 mm

Číslo materiálu: 

4604

4752

5160

5512

OBSAH:

2 x 500 ml očná sprcha prvej pomoci  

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml QuickRinse ampulka         

1 x QuickFix pružné náplasti 

náhradné balenie so 45 ks náplastí

Číslo materiálu:

5150

5152

5151

4604

4752

5160

5512

OBSAH: 

18 x QuickCool gélu na popáleniny  

1 x QuickStop tlakový obväz    

1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm

20 x QuickClean utierok na vyčistenie rany  

2 x 500 ml očná sprcha prvej pomoci 

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml QuickRinse ampulka         

1 x QuickFix pružné náplasti 

náhradné balenie s 45 ks náplastí 

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery:
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Číslo materiálu:

 4861

4801

4752

5160

5512

OBSAH:

1 x 500 ml očná sprcha prvej pomoci DUO  

1 x 500 ml pH Neutral DUO

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml QuickRinse ampulka             

1 x QuickFix pružné náplasti 45 ks 

 Číslo materiálu:

 5150

5152

5151

4604

4752

5513

5509

OBSAH:

18 x QuickCool gél na popáleniny  

1 x QuickStop tlakový obväz                      

1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm

20 x QuickClean utierok na vyčistenie rany   

2 x 500 ml očná sprcha prvej pomoci  

1 x 200 ml pH Neutral

1 x QuickFix vykázateľné náplasti 45 ks   

1 x QuickFix vykázateľné, 

dlhé náplasti, 30 ks

RÝCHLE A BEZPEČNÉ RIEŠENIE, 
ZABUDOVANÁ DETEKOVATEĽNOSŤ 
Stanica prvej pomoci zostavená pre potravinár-

sky priemysel, závodné kuchyne a reštaurácie, 

obsahuje popri inom náplasti s kovovými 

vláknami, utierky na vyčistenie rany, gél na 

popáleniny a tlakový obväz.

QuickSafe® 

FOOD INDUSTRY
RIEŠENIE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL
Túto stanicu sme naplnili takými výrobkami, 

ktoré sú nepostrádateľné v potravinárskom 

priemysle.

1 

 5175

430 x 253 x 92 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery:

KEĎ O NÁSLEKOCH NEHODY 
ROZHODUJÚ SEKUNDY
Ak sa na pracovisku stanú chemické nehody, 

prístupnosť k účinnej očnej sprche je kľúčovo 

dôležitá. Stanica prvej pomoci zostavená pre 

chemický priemysel popri inom obsahuje očnú 

sprchu pH Neutral DUO, ktorou sa vyplachujú 

obe oči súčasne.

QuickSafe® 

CHEMICAL INDUSTRY
OCHRANA PRI CHEMICKÝCH NEHODÁCH
Nehody spôsobené kyselinami a lúhmi 

môžu mať vážne, ba aj život ohrozujúce 

následky ak sa nepostaráme o vhodnú 

prvú pomoc včas.

1 

 5171

430 x 253 x 92 mm

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery:
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QUICKSTOP
Sada tlakových obväzov pre účinnú prvú 

pomoc aj pre prípady menších poranení 

alebo aj silnejších krvácaní. Sterilný tla-

kový obväz je pružný a šetrný k pokožke, 

pritom neprilieha na pokožku a nechá ju 

dýchať.

OBSAH BALENIA:

1 x tlakový obväz,

17 x 17 cm

2 x tlakový obväz,

12 x 7,5 cm

6 x 3 

 5152

Balenie:
Číslo materiálu:

QUICKCLEAN UTIERKY 
NA VYČISTENIE RANY 
40 kusov utierok na vyčistenie rany v kra-

bičke, pre vyčistenie menších rán, porezaní 

a škrabnutí. Každá utierka je balená jed-

notlivo a je napustená sterilnou vodou. Je 

vhodná na doplnenie staníc prvej pomoci 

alebo aj nástenných dávkovačov.

13 x 20  

 5551

Balenie:
Číslo materiálu:

QUICKCOOL
Gél na popáleniny na okamžité ošetrenie 

menších popálenín. Má ochladzujúci úči-

nok a tlmí bolesť. Obsahuje olej čajovníka. 

Môže sa používať samostatne, alebo je 

vhodný na doplnenie staníc prvej pomoci 

QuickSafe. Krabica obsahuje 18 ks.

6 x 18 

 5150

Balenie:
Číslo materiálu:

QUICKCLEAN 
Utierka na vyčistenie rany v krabičke, pre 

vyčistenie menších rán, porezaní a škrab-

nutí. Každá utierka je balená jednotlivo, 

a je napustená sterilnou vodou. Môže sa 

používať samostatne, alebo je vhodná na 

doplnenie staníc prvej pomoci QuickSafe. 

Krabička obsahuje 20 utierok.

6 x 20 

 5151

Balenie:
Číslo materiálu:
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Všetky stanice prvej pomoci alebo dávkovač náplastí QuickFix môžete ľahko 

doplniť nasledujúcimi výrobkami. Ba môžete pridať aj nové výrobky k stanici 

prvej pomoci, ktorú už máte. Všetky stanice môžete zostaviť fl exibilne, čím vieme 

poskytovať také riešenia, ktoré vyhovujú Vašej fi rme.

Uvedenými výrobkami viete doplniť sadu prvej pomoci.

Postarajte sa o náhradné balenia

QUICKFIX VODOVZDORNÁ 
– NÁHRADNÉ BALENIE
45 kusov vodovzdorných náplastí, ktoré 

boli špeciálne navrhnuté pre vlhké pracovi-

ská. Náplaste sa vyrábajú z látky šetrnej k 

pokožke – umožňujú tak pokožke dýchať.

QUICKFIX PRUŽNÁ 
– NÁHRADNÉ BALENIE
45 kusov pružných náplastí, ktoré priliehajú 

k povrchu pokožky a pohybu rúk. Náplaste 

sa vyrábajú z látky šetrnej k pokožke – umo-

žňujú tak pokožke dýchať.

QUICKFIX S KOVOVÝMI VLÁKNAMI 
– NÁHRADNÉ BALENIE 
45 kusov modrých náplastí s kovovými 

vláknami, ktoré sú vykázateľné  detektorom 

kovov. Boli navrhnuté špeciálne pre potra-

vinársky priemysel. Náplasti sa vyrábajú 

z látky, šetrnej k pokožke – umožňujú tak 

pokožke dýchať.

6 x 45  

 5511

72 x 25 mm 

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery náplastí:

6 x 45  

 5512

72 x 25 mm 

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery náplastí:

6 x 45

 5513

72 x 25 mm 

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery náplastí:

QUICKRINSE - NÁHRADNÉ BALENIE 
5 ampuliek na vyplachovanie očí, ktoré ob-

sahujú 20 ml 0,9% sterilného fyziologického 

roztoku. Sú vhodné k doplneniu staníc 

QuickSafe, QuickFix & Rinse a QuickRinse.

4 x 5  

 5160

Balenie:
Číslo materiálu:

QUICKFIX LONG PRUŽNÁ 
– NÁHRADNÉ BALENIE 
30 kusov dlhých pružných náplastí, ktoré 

priliehajú k povrchu pokožky, ich nosenie 

je pohodlné. Prsty sa nimi dajú ovinúť aj 

viackrát, čo zabezpečuje, aby náplasť 

ostala na mieste aj počas práce. Náplaste 

sa vyrábajú z látky, šetrnej k pokožke – 

umožňujú tak pokožke dýchať.

QUICKFIX LONG S KOVOVÝMI 
VLÁKNAMI – NÁHRADNÉ BALENIE
30 kusov dlhých náplastí s kovovými 

vláknami, ktoré sú vykázateľné detekto-

rom kovov. Boli navrhnuté špeciálne pre 

potravinársky priemysel. Prsty sa nimi dajú 

ovinúť hoci aj viackrát, čo zabezpečuje, 

aby náplasť ostala na mieste aj počas 

práce. Náplasti sa vyrábajú z látky šetrnej 

k pokožke.

6 x 30  

 5508

120 x 20 mm 

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery náplastí:

6 x 30

 5509

120 x 20 mm 

Balenie:
Číslo materiálu:
Rozmery náplastí:
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