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A Plum sebtisztító és szemkimosó spray az Orvostechnikai Eszközökről Szóló 
Irányelv osztályozási rendszerének megfelelő CE minősítéssel rendelkezik.

Kiszerelés:  24 x 250 ml
Cikkszám:  45540

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
- A spray a kiürüléséig használható; a folyadék az utolsó cseppig steril marad!

-  Ha még nem használták korábban a terméket, akár 15 perces folyamatos 

öblítési időt biztosít!

-  Használat előtt tisztítsa meg a fúvókát: rövid ideig permetezzen a levegőbe!

-  A sérült területtől (szem, bőr) kb. 10 cm-es távolságból használja a spray-t!

-  Nyomja le a fúvókát, és permetezze a folyadékot egyenletesen a szembe, 

vagy a sebre!

- A fúvóka ne érjen hozzá közvetlenül a sebhez, vagy a szemhez!

- Ne használja a terméket, ha a fúvóka eltömődött!

TERMÉKELŐNYÖK:
- Egy kézzel is könnyen, gyorsan használható

- Biztonságos, precíz, hatékony öblítés

- Porvédővel ellátva, mely védi a fúvókát a szennyeződésektől

- Könnyen hordozható, nem gyúlékony aeroszol

- A termék tartalmának 100%-a felhasználható

- Környezetbarát, és teljes mértékben újrahasznosítható

- Hipoallergén

- Steril megoldás - tartósítószerek nélkül!

- Bontatlan állapotban 3 évig megőrzi a minőségét.

A lejárati dátum a doboz alján található.

Az új Plum sebtisztító és szemkimosó spray azonnali és hatékony elsősegélyt tesz lehetővé 

apróbb balesetek (például kisebb karcolások, vágások, por és piszok szembe kerülése) esetén. 

Segít minimálisra csökkenteni a további fertőzés vagy károsodás veszélyét.

A Plum sebtisztító és szemkimosó spray hordozható és könnyen használható. Steril sóoldatot

tartalmaz, alkalmazása fájdalommentes. Bármilyen szögben használva egyenletes öblítést

biztosít. A 0.9%-os steril sóoldat elég erős ahhoz, hogy megtisztítsa a sebeket az idegen anya-

goktól, szennyeződésektől, ugyanakkor kellően kíméletes - így a szem öblítéséhez is alkalmas.

Használatát ajánljuk az ipari szektorban, gyártósorokon, laboratóriumokban dolgozóknak;

veszélyes anyagok szállításával foglalkozóknak; valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem

munkatársainak.

Aeroszol 0.9%-os steril nátrium-klorid oldattal

Gyors és hatékony elsősegély másodpercek alatt

- bőrre és szemre egyaránt!

Kíméletes, ám hatékony sebtisztító 
és szemkimosó spray! 

Sebtisztító és szemkimosó spray
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PLUM SEBTISZTÍTÓ ÉS SZEMKIMOSÓ
SPRAY, PORVÉDŐVEL

Kiszerelés:  12 x 250 ml
Cikkszám:  4554

Kiszerelés:  24 x 50 ml
Cikkszám: 45531

Fali tartó 250 ml termékhez
Cikkszám: 4123
Kiszerelés:             24 darab


