
Hurtigt Enkelt Effektivt 

Anbefalet	  førstehjælp	  ved	  øjenskader	  

SMUDS/STØV:	  	  

Skyl	  straks	  med	  steril	  EYEAID	  øjenskyl.	  Fjern	  eventuelle	  

kontaktlinser.	  Skyl	  til	  fremmedlegemet	  er	  væk.	  Under	  

skylningen	  spiles	  øjet	  så	  højt	  op	  som	  muligt	  ved	  hjælp	  af	  den	  

mekaniske	  øjenåbner	  og	  øjet	  bevæges	  i	  alle	  retninger.	  Bøj	  

hovedet	  forover,	  så	  væsken	  frit	  kan	  løbe	  væk	  fra	  øjne	  og	  

ansigt.	  	  

Såfremt	  ubehaget	  fortsætter	  –	  søg	  lægehjælp.	  

SYRER/ALKALISKE	  STOFFER:	  

Skyl	  straks	  med	  steril	  EYEAID	  øjenskyl.	  Fjern	  eventuelle	  

kontaktlinser.	  Fortsæt	  med	  at	  skylle	  i	  minimum	  15	  -‐20	  

minutter.	  Under	  skylningen	  spiles	  øjet	  så	  højt	  op	  som	  muligt	  

ved	  hjælp	  af	  den	  mekaniske	  øjenåbner	  og	  øjet	  bevæges	  i	  alle	  

retninger.	  Bøj	  hovedet	  forover,	  så	  væsken	  frit	  kan	  løbe	  væk	  

fra	  øjne	  og	  ansigt.	  	  

Søg	  lægehjælp	  hurtigst	  muligt	  og	  fortsæt	  skylningen	  under	  

transporten.	  	  

EYEAID	  øjenskylle	  stationen	  beskytter	  beholderne	  

mod	  støv	  og	  slag.	  Den	  er	  konstrueret	  således,	  at	  det	  

er	  enkelt	  og	  hurtigt	  at	  få	  fat	  i	  beholderne.	  Løft	  op	  i	  

låget	  og	  tag	  beholderen	  ud	  eller	  tag	  ved	  beholderens	  

bund	  med	  en	  finger,	  hiv	  den	  fri	  af	  holderen	  og	  lad	  den	  

falde	  naturligt	  ned	  i	  hånden.	  Det	  kræver	  kun	  få	  og	  

enkle	  bevægelser	  og	  du	  er	  i	  gang	  med	  at	  skylle.	  

På	  EYEAID	  beholderen	  sidder	  en	  forsegling	  der	  viser,	  

om	  den	  har	  været	  anbrudt.	  Såfremt	  forseglingen	  ikke	  

længere	  er	  intakt,	  anbefales	  det	  at	  udskifte	  den	  med	  

en	  ny.	  	  



Forhandler:	  
“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. 

Monteringsvejledning:	  

Det	  anbefales,	  at	  EYEAID	  øjenskylle	  stationen	  monteres	  

et	  synligt	  sted,	  hvor	  der	  er	  frie	  og	  hurtige	  adgangsveje	  til	  

stationen.	  	  

Det	  vil	  være	  passende	  at	  montere	  stationen	  således,	  at	  

øverste	  kant	  på	  stationen	  er	  cirka	  165-‐170	  cm	  over	  

gulvet.	  	  

Stationen	  monteres	  på	  væggen	  ved	  hjælp	  af	  de	  fire	  

skruehuller	  på	  bagsiden	  metalholderen.	  

FIRST	  AID	  COMPANY	          opfordrer	  alle	  til	  at	  passe	  på	  
øjnene	  og	  anbefaler	  derfor	  at	  anvende	  sikkerhedsudstyr	  

i	  alle	  tilfælde,	  hvor	  det	  er	  påkrævet.	  Pas	  godt	  på	  øjnene,	  

de	  kan	  ikke	  erstattes.	  

Find	  yderligere	  inspiration	  og	  information	  vores	  

hjemmeside	  www.eyeaid.dk.	  




