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 Sprej pre výplach rán a očí 

Nový Plum Sprej pre výplach rán a očí umožňuje okamžitú a účinnú prvú pomoc v prípade drobných 

poranení (napríklad menšie škrabance, porezania, alebo ak sa do očí dostane prach a nečistoty). Pomáha 

znížiť riziko ďalšej nákazy alebo poškodenia tkanív.

Plum Sprej pre výplach rán a očí je prenosný, jednoducho sa používa. Obsahuje sterilný roztok chloridu

sodného, jeho aplikácia je bezbolestná. Držiac ho v akomkoľvek uhle, poskytuje rovnomerné vyplachovanie.

0.9%-ný sterilný roztok je dosť silný, aby vyčistil z rany cudzie látky, nečistoty, pritom je dostatočne

šetrný – preto je vhodný aj na vyplachovanie očí.

Doporučuje sa pracovníkom  v priemyselnom sektore, pri výrobných linkách, v laboratóriách; osobám, ktorí 
sa zaoberajú prepravou nebezpečných látok; ako aj spolupracovníkom polície a civilnej obrany.

PREDNOSTI VÝROBKU:
- Manipulácia hocia aj jednou rukou, rýchle použitie

- Bezpečné, precízne, účinné vyplachovanie – S ochranou proti prachu, ktorá chráni

trysku pred nečistotami

- Ľahké prenášanie, nehorľavý aerosól

- Obsah nádoby je 100% použiteľný

- Je ekologický a úplne recyklovateľný

- Hypoalergický

- Sterilné riešenie – bez konzervačných látok!

- Minimálna doba trvanlivosti v pôvodnom, neporušenom balení: 3 roky.

Dátum spotreby je uvedený na spodnej časti balenia.

NÁVOD NA POUŽITIE:   
-  Sprej sa dá použiť do úplného vyprázdnenia; tekutina ostane do poslednej kvapky 

sterilná! 

-  Ak ste pred tým ešte nepoužívali výrobok, poskytuje hoci aj 15 minútové nepretržité 

vyplachovanie! 

- Pred použitím očistite trysku: krátko fúknite do vzduchu! 

-  Pri aplikácii držte sprej od poraneného povrchu (oči, pokožka) v cca. 10 cm-vej 

vzdialenosti! 

- Stlačte trysku a striekajte tekutinu rovno do oka alebo na ranu! 

- Tryska sa nesmie dotýkať priamo rany alebo oka! 

- Nepoužívajte výrobok, ak je tryska zanesená!

Aerosól s 0.9%-ným sterilným roztokom chloridu sodného. 

Rýchla a účinná prvá pomoc za sekundy – pre pokožku aj oči!

Šetrný, pritom 
účinný sprej pre výplach rán a očí! 

www.plum.hu/sk 

Balenie:      24 x 250 ml

Čislo materialu:	 	              45540

PLUM SPREJ PRE VYPLACH RAN A OČI,
S OCHRANOU PROTI PRACHU

Balenie:      12 x 250 ml

Čislo materialu:	 	 4554

Balenie:      24 x 50 ml

Čislo materialu:	 	 45531

Nástenná konzola, 250 ml
Čislo materialu:	                                  4123
Balenie:	 	 	              24  ks

Plum Sprej pre vyplach ran a oči dostal na zaklade klasifi kacie smernice o
zdravotnickych pomockach potrebnu certifi kaciu CE.


