Fakta:
• Indeholder 250 ml. steril saline øjenskyllevæske (0,9 % pufret natriumklorid opløsning) med 3 års holdbarhed
• Hver flaske på 250 ml. op til 15 minutters skylletid (100 ml. yder ca. 6 min. skylletid).
• Indeholder nitrogen - en miljøvenlig drivgas
• Øjenskyllevæsken er i en pose (BAG-IN-VALVE system), der holder væsken adskilt fra drivgassen.
• Flasken kan destrueres sammen med almindelig husholdningsaffald (flaske bør dog altid punkteres først).
• Plastmaterialer er medicinsk (HD810140) med stor slidstyrke og lang levetid
• Vægstation er udført i slagfast akryl og pulverlakeret metal.

Egenskaber:

Fordele:

250 ml. sprayflaske
”Tiden er den vigtigste faktor for at redde synet, når uheldet
er ude”.
Det er altafgørende for resultatet af førstehjælp ved øjenskader,
at øjenskylleløsningen er hurtig, effektiv og enkel at anvende.
eyeaid er ekstrem brugervenlig og kræver ingen særlig
forudgående træning. eyeaid giver indenfor få sekunder en
effektiv og præcis skylning af øjet og hver beholder indeholder
250 ml. skyllevæske, hvilket giver tilpas skylletid til at kunne
behandle selv de alvorligste uheld med farlige kemikalier.
Mange af de produkter vi omgiver os med i hverdagen (mange
typer rengøringsmidler) kræver helt op til 15- 20 minutters
effektiv skylletid, såfremt de kommer i øjet. De færreste tjekker,
hvilke midler de omgås og hvor meget skylletid de påkræver, og
har derfor ikke tilstrækkelig skylletid til rådighed.
eyeaid tilbyder op til 15 minutters skylletid i hver flaske, og lever
derved op til de allernyeste EU-forordninger på området.
Anbefalede aktionstider: syreskader indenfor 5 sekunder –
alkaliske skader indenfor 1-2 sekunder.
Mekanisk øjenåbner

Bruger er i stand til at tvinge det skadede øje åbent, uden fysisk
berøring med "urene fingre". Skadelige væsker og stoffer fra urene
hænder og fingre overføres derfor ikke til skadelidtes øjne, og
risikoen for yderligere skadespåvirkninger minimeres.
Det er de første sekunder, som er afgørende for om øjet får varige
skader. eyeaid er den ENESTE øjenskyller, der reelt kan betjenes
med een hånd, hvor brugeren kan skylle begge øjne samtidigt,
selv med handsker på. Det betyder, at brugeren er mere
selvhjulpen.

Spraybaseret løsning

Øjet tilføres den rette mængde skyllevæske i et konstant og
langvarigt flow, uden unødige stop. Indholdet i én 250 ml.
eyeaid øjenskylle rækker til en konstant skylning i op til 15
minutter eller 4-5 gange så lang tid, som ved andre traditionelle
éngangs-løsninger. Trykket i sprayflasken gør det muligt for
tilskadekomne at skylle i en foroverbøjet position således, at den
urene væske løber hurtigt og sikkert væk fra øjet.
Den lange skylletid i én flaske øger endvidere den
tilskadekomnes mobilitet betydeligt, f.eks i forbindelse med
transport og eller hvis tilskadekomne er alene og har brug for at
tilkalde hjælp, åbne en dør, skylle begge øjne samtidigt mv..

Stor udskæring i øjenåbner

Giver frit udsyn til
øjenskylleprocessen. Gør det
muligt for en hjælper eller en
læge at følge processen.

Vægt ca. 300 gram

Lille handy løsning med stor skyllekapacitet. Gør den let og
mobil. Sikrer den tilskadekomne stor mobilitet ved transport. For
at opnå tilsvarende skylletid med andre løsninger, ville
tilskadekomne skulle medbringe op til 5 liter vand eller op til 10
flasker.

Grafik og design

Udformningen samt valg af farver og grafik giver løsningen et helt
unikt udseende, der ikke kan forveksles med andre spraybaserede
produkter. Derved minimeres risikoen for, at tilskadekomne eller
andre tager fejl og anvender et andet og måske skadeligt produkt.
Skrift størrelse og farvevalg på label og station giver endvidere
klare signaler om, at der her er tale om et førstehjælps produkt.
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