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 Spray pentru curățarea 
rănilor și clătirea ochilor 

Noul spray pentru curățarea rănilor și clătirea ochilor Plum asigură un prim ajutor efi cient în cazul 

accidentelor minore (de exemplu zgârieturi, tăieturi minore, contactul prafului și a contaminărilor cu 

ochii). Ajută la reducerea la un nivel minim a riscului de infecție sau deteriorare ulterioară.

Spray-ul pentru curățarea rănilor și clătirea ochilor Plum este portabil și ușor de utilizat. Conține soluție

salină sterilă, aplicarea sa este nedureroasă. Utilizarea din orice unghi asigură o clătire uniformă.

Soluția salină sterilă de 0,9% este suficient de puternică pentru a curăța rănile de substanțele străine și

contaminări, fiind în același timp și suficient de blândă – astfel este potrivită și pentru clătirea ochilor.

Se recomandă utilizarea produsului celor care lucrează în sectoare industriale, linii de producție, 

laboratoare, muncitorilor din domeniul transportului de substanțe periculoase; respectiv  personalului 

din cadrul poliției și din cadrul protecției împotriva dezastrelor.

BENEFICIILE PRODUSULUI:
- Poate fi utilizat ușor și rapid cu o singură mână

- Clătire sigură, precisă și eficientă – Prevăzut cu capac antipraf, care protejează duza

de contaminări

- Aerosol neinflamabil, ușor de transportat

- Poate fi utilizat 100% din conținutul produsului

- Este ecologic si complet reciclabil

- Hipoalergenic

- Soluție sterilă - fără conservanți!

- Își păstrează calitatea în stare nedeschisă timp de 3 ani.

Data expirării se află în partea de jos a cutiei.

INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA:   
-  Spray-ul poate fi  utilizat până la golirea completă, lichidul rămâne steril până la 

ultima picătură!

-  Dacă nu ați utilizat produsul anterior, acesta asigură un timp de clătire continuă de 

până la 15 minute!

- Înainte de utilizare curățați duza: pulverizați în aer o scurtă perioadă de timp!

- Utilizați spray-ul de la o distanță de aprox. 10 cm de la zona afectată (ochi, piele)!

- Apăsați duza, și pulverizați lichidul uniform în ochi sau pe rană!

- Nu atingeți duza direct pe rană sau în ochi!

- Nu utilizați produsul dacă duza este înfundată!

Aerosol cu soluție de clorură de sodiu de 0,9%. 

Prim ajutor rapid și efi cient în câteva secunde 
- atât pentru piele, cât și pentru ochi!

Spray pentru curățarea 
rănilor și clătirea ochilor cu 
efect blând, dar efi cient!

SPRAY PENTRU CURĂȚAREA RĂNILOR ȘI

CLĂTIREA OCHILOR PLUM, CU CAPAC ANTIPRAF

www.plum.hu/ro

Prezentare:	 	 24 x 250 ml
Cod produs:	 	 45540

Prezentare:	 	 12 x 250 ml
Cod produs:	 	 4554

Prezentare:	 	 24 x 50 ml
Cod produs:	 	 45531

Suport de perete, 250 ml
Cod produs:	 	 4123
Prezentare:	 	 24 buc

Spray-ul pentru curățarea rănilor și clătirea ochilor Plum dispune de certifi cat CE
conform sistemului de clasifi care al Directivei privind Dispozitivele Medicale.


