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ČAS
je při záchraně vašeho zraku tím 

jediným a nejdůležitějším faktorem.

...your safety at work

!

!

! !

Přípravek eyeaid vyvinula v Dánsku ve spolupráci se 
špičkovým dánským odborníkem v odvětví plastů a 
produktový design, a také s lékaři specialisty v oblasti 
očních zranění.

MISE
Naším posláním je poskytovat všem pracovníkům první 
pomoci, nezkušeným i profesionálům, přístup k chytrým 
řešením, a tedy i zajišťovat rychlejší, lepší a 
bezpečnější první pomoc.

VIZE
Naše inovační a inteligentní řešení musí dodávat lidem 
bezpečný a příjemný pocit odborné způsobilosti v 
každé nouzové situaci.

Informace o nejbližším prodejci získáte zde:

Pokud dojde k nehodě spojené se 
zrakem, je důležittý rychlý a 
snadný přístup k přípravkům pro 
oční výplach. 

S přípravkem eyeaid vás dělí od 
záchrany vašeho zraku či zraku 
kolegy pouhé sekundy.

Přípravek eyeaid je unikátní a 
uživatelsky pohodlný oční sprej, 
který umožňuje do několika 
sekund začít účinně a důkladně 
vyplachovat oči.



EYEAID – MAXIMÁLNÍ VÝPLACH OČÍ

• MOŽNOST OBSLUHY JEDNOU RUKOU

• SNADNÁ OBSLUHA I V RUKAVICÍCH

• OD ZAČÁTKU VÝPLACHU VÁS DĚLÍ POUZE JEDEN POHYB

• ZAJIŠŤUJE DLOUHOU DOBU NEPŘETRŽITÉHO VÝPLACHU

• RYCHLÝ A ÚČINNÝ VÝPLACH OKA

• ZÁRUKA VÍCE NEŽ 15 MINUT VÝPLACHU NA JEDNU

SPREJOVOU NÁDOBU (250 ml)

• 4–5KRÁT DELŠÍ DOBA VÝPLACHU NEŽ TRADIČNÍ ŘEŠENÍ

OČNÍCH VÝPLACHŮ

• ZÁRUKA VÝBORNÉ POHYBLIVOSTI PACIENTA BĚHEM

VÝPLACHU

• ZÁRUKA OPTIMÁLNÍ VIDITELNOSTI OKA BĚHEM VÝPLACHU

• PRAKTIČNOST – SNADNÁ OBSLUHA BĚHEM PŘEVOZU

• VĚTŠÍ UŽITNÁ HODNOTA

RYCHLÁ A ÚČINNÁ PRVNÍ POMOC
Přípravek eyeaid je samostatný výrobek s jednorukou 
obsluhou – lze jej tedy použít rychle, jednoduše a 
účinně. Od výplachu oka vás dělí jeden pohyb. 
Inovační a unikátní nástroj k rozevření (otvírač) oka 
zajišťuje jeho bezpečný a precizní výplach. 

Otvírač oka umožňuje otevřít oko bez fyzického styku s 
okem nebo jeho okolím. Přípravek eyeaid je jediný 
výrobek pro výplach, který lze obsluhovat v rukavicích. 
To vylučuje riziko dalšího znečištění „špinavými“ prsty. 
Při vážných zraněních umožňuje dlouhá doba výplachu 
výbornou pohyblivost zraněné osoby během převozu 
do nemocnice.

Přípravek eyeaid je roztok ve sprejové nádobě Bag-in-
Valve, která zajišťuje vyvážený a nepřetržitý tok 
výplachového roztoku do oka. Každá sprejová nádoba 
obsahuje 250 ml sterilního fyziologického roztoku, což 
umožňuje minimálně 15 minut výplachu jakékoli 
nebezpečné chemické látky nebo cizí částice z oka. 

Díky aerosolovému roztoku může zraněná osoba 
provádět vyplachování nezávisle na své fyzické poloze.

Zařízení pro oční výplach s možností montáže na stěnu 
(stěnová stanice) eyeaid je dobře viditelné díky svému 
jedinečnému designu a volbě barev. Stanice zajišťuje 
rychlý přístup k nádobám, které chrání před nečistotami 
a prachem. Prostřednictvím výrobku eyeaid získáte za 
své peníze skvělou užitnou hodnotu v podobě 
inovačního roztoku a dlouhé doby výplachu. 

VÝROBNÍ PROGRAM

Celkový program mytí očí nabízí řadu 
řešení, která pokrývají prakticky všechny 
potřeby.
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www.eyeaid.dk

http://www.eyeaid.dk
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