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 Razpršilec za čiščenje  
 ran in izpiranje oči

Nov razpršilec za čiščenje poškodb in izpiranje oči Plum omogoča neposredno in takojšnjo prvo pomoč v 

primeru manjših poškodb (na primer, manjših prask, ureznin ali v primeru vdora prahu ali umazanije v oko). 

Pomaga zmanjšati tveganje za nadaljnje okužbe ali poškodbe.

Razpršilec za čiščenje ran in izpiranje oči Plum je prenosen in enostaven za uporabo. Vsebuje sterilno

raztopino natrijevega klorida. Uporaba razpršilca je neboleča in omogoča enakomerno izpiranje pod katerim

koli kotom. 0,9 % sterilne raztopine natrijevega klorida je dovolj močno, da očisti poškodbe, ki jih povzročijo

tujke in umazanije, hkrati pa je dovolj nežno, zaradi česar je primerno tudi za izpiranje oči.

Priporočamo ga za uporabo v industrijskem sektorju, proizvodnih linijah in laboratorijih, kot tudi 

prevoznikom nevarnega blaga, policistom ter v primeru zaščite in reševanja po nesrečah.

PREDNOSTI IZDELKA:
- Enostavna in hitra uporaba, tudi z eno roko.

- Varno, natančno in učinkovito izpiranje – z zaščito pred prahu, ki šobo ščiti pred

umazanijo.

- Enostaven za prenos, nevnetljiv aerosol.

- Vsebina izdelka se lahko uporabi 100 %.

- Ekološko sprejemljiv; lahko se v celoti reciklira.

- Hopoalergenski izdelek.

- Sterilna rešitev – brez konzervansov!

- V neodprtem stanju je enako učinkovit tudi po 3 letih.

Datum uporabe izdelka je natisnjen na dnu škatle.

NAVODILA ZA UPORABO:   
-  Razpršilec se lahko uporablja, dokler ni izpraznjen; tekočina ostane sterilna do 

zadnje kapljice. 

-  Izdelek – v kolikor predhodno ni bil uporabljen – omogoča neprekinjeno izpiranje 

celo do 15 minut. 

- Pred uporabo očistite šobe: kratko razpršite v zrak!

-  Razpršilec je treba uporabljati z razdalje približno 10 cm od poškodovanega mesta 

(oko, koža). 

- Pritisnite šobo in razpršite tekočino enakomerno v oko ali na poškodbo. 

- Šoba ne sme priti v neposreden stik s poškodbo ali z očesom!

- Izdelek ne uporabljajte, če je šoba zamašena!

Aerosol z 0,9 % sterilne raztopine natrijevega klorida. 

Hitra in učinkovita pomoč v samo nekaj sekundah – za kožo in oči!

Nežen, vendar učinkovit 
razpršilec za čiščenje ran in izpiranje oči 

RAZPRŠILEC ZA ČIŠČENJE POŠKODB IN IZPIRANJE

OČI PLUM, Z ZAŠČITO PRED PRAHU

www.plum.hu/si 

Pakiranje:		 24 x 250 ml
Številka izdelka:	 	 45540

Pakiranje:		 12 x 250 ml
Številka izdelka:	 	 4554

Pakiranje:		 24 x 50 ml
Številka izdelka:	 	 45531

Stenski nosilec, 250 ml
Številka izdelka:	 	 4123
Pakiranje:		 	 24

Razpršilec za čiščenje ran in izpiranje oči Plum razpolaga s certifi katom CE v skladu s
klasifi kacijami direktive o medicinskih pripomočkih.


