Når uheldet er ude, er det vigtigt, at
førstehjælpsudstyr er synligt fra lang

FIRST AID COMPANY
...your safety at work

afstand.
eyeaid’s øjenskyllestation vækker
opsigt med sit elegante design og
synlige farvevalg.
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Hurtig og let adgang er med til at
sikre, at tilskadekomne kan få
hjælp inden for de første
afgørende sekunder efter et uheld.
eyeaid er udviklet i Danmark i samarbejde med førende
danske virksomheder og rådgivere indenfor plastproduktion,
design og ergonomi samt læger med speciale i øjenskader.
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Med eyeaid er du altid kun få
sekunder og én samlet bevægelse
fra at yde førstehjælp på dig selv
eller andre.

MISSION
Det er vores mission at give udøvere af førstehjælp uanset
erfaringsniveau adgang til løsninger der sikrer, at de kan yde
bedre, hurtigere og mere sikker førstehjælp.
VISION
Med vore innovative og intelligente løsninger, er det vores
vision, at mennesker føler sig mere trygge og sikre i en
nødsituation, hvor de har brug for at anvende
førstehjælpsudstyr.
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FIRST AID COMPANY

Hurtigt

Enkelt

Effektivt

Forhandler:

- your safety at work...

“TIDEN”
er den absolut vigtigste faktor for at
redde synet , når uheldet er ude.
Hurtig og let adgang samt effektiv
skylning ved øjenskader er afgørende
for at minimere skaderne efter et uheld.

www.eyeaid.dk
HURTIG HJÆLP TIL SELVHJÆLP

EYEAID - YOUR SAFETY AT WORK

PRODUKT PROGRAM
Vores samlede øjenskylle program tilbyder
en række løsninger, der dækker stort set
ethvert behov.

eyeaid er énhåndsbetjent, og dermed hurtig,
enkel og særdeles effektiv. Det kræver kun
én enkel bevægelse og du er igang med at
skylle. Den unikke øjenåbner sikrer
endvidere, at øjet skylles præcist og effektivt.
Den innovative og patenterede mekaniske
øjenåbner gør brugeren i stand til at åbne det
beskadigede øje, uden fysisk kontakt til øjet
eller øjets omgivelser med "urene fingre".
Skadelige væsker og stoffer fra urene
hænder og fingre overføres derfor ikke til
skadelidtes øjne, og risikoen for yderligere
skader minimeres.
eyeaid 250 ml. spray flaske yder mere end
15 min. uhindret skylletid, som sikrer, at der
er nok væske til selv svære skader. Den
lange og præcise skylning øger effektiviteten
af behandlingen.
Med eyeaid får du ekstra stor værdi for
pengene, idet løsningens indhold rækker til
helt op i mod 4-5 traditionelle flasker.

• KAN FRA START TIL SLUT BETJENES MED ÉN HÅND
• KAN BENYTTES MED HANDSKER
• KRÆVER KUN ÉN ENKEL BEVÆGELSE, FØR DEN ER I BRUG
• GIVER LANG SKYLLETID UDEN UNØDIGE STOP
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• SKYLLER ØJET EFFEKTIVT OG PRÆCIST
• YDER MIN. 15 MIN. SKYLLETID I ÈN FLASKE (250 ML.)
• YDER 4-5 GANGE LÆNGERE SKYLLETID
• GIVER BRUGER STOR FYSISK MOBILITET
• GIVER OPTIMAL UDSYN TIL ØJET
• LET OG HANDY - LET AT HÅNDTERE UNDER TRANSPORT
• STØRRE VÆRDI FOR PENGENE
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