Eigenschappen:
• 250 ml. Steriele zoutoplossing oog-douche (0,9 % gebufferde natriumchloride oplossing)
• Minimaal 15 minuten spoeltijd
• Bevat niet vlambaar gecomprimeerd gas (Stikstof)
• Het systeem is gebaseerd op een steriele BAG-IN-VALVE spuitbus
• De wandhouder is gemaakt van gepoedercoat staal en 2 mm Axpet (acryl).
• Het product is gecertificeerd volgens de nieuwste EU-regels en normen (0413).

” TIJD is de belangrijkste factor, als
het gaat om het redden van uw

Kenmerk:

gezichtsvermogen”.

250 ml. Spuitbus

Wanneer zich een ongeval voordoet, is snelle beschikbaarheid van een
eenvoudige en effectieve spoeling van uw ogen essentieel om de schade te
minimaliseren.
eyeaid is een uniek en gebruikersvriendelijk oogspoelmiddel, dat het
mogelijk maakt om binnen seconden op een effectieve en nauwkeurige
manier te starten met het spoelen van de ogen. Elke eyeaid spuitbus bevat
250 ml. oogspoelmiddel op basis van een steriele zoutoplossing, die het
mogelijk maakt om de ogen minimaal 15 minuten te reinigen van chemische
stoffen of andere lichaamsvreemde materialen.
De meeste chemicaliën waar we dagelijks mee werken vereisen een
minimale spoeltijd van 15-20 minuten indien ze met de ogen in contact
komen. In de praktijk betekent dit dat de instructies met de
veiligheidsinformatie van elke chemische stof de aanbevolen spoeltijd bevat.
eyeaid biedt minimaal 15 minuten spoeltijd per 250 ml spuitbus. Het product
is gecertificeerd volgens de nieuwste arbeid veiligheidsnormen en de EUregelgeving.

Mechanische Oogopener

De oogopener maakt het mogelijk om de ogen te openen zonder fysiek
contact met het oog of de oogrand. Dit sluit het risico van verdere
verontreiniging door vuile vingers uit. eyeaid is het enige oog-douche
product dat kan worden bediend met één hand, en zelfs kan worden
bediend met handschoenen aan.
De gebruiker is in staat om met behulp van twee eyeaid spuitbussen
twee ogen tegelijkertijd te spoelen door de unieke één hand oplossing.

Spuitbus oplossing

Het oog wordt voorzien van de juiste hoeveelheid zout oogspoelmiddel
in een constante broes (zonder onnodige stops). De spoeltijd van 15
minuten overstijgt alle vergelijkbare producten met een factor 3 tot 5.
Het spuitbus systeem maakt het voor het slachtoffer mogelijk het oog
vanuit elke fysieke positie te spoelen. Door te spoelen in een
voorovergebogen positie loopt de gebruikte spoeloplossing vrij uit het
oog en minimaliseert zo het risico van kruisbesmetting. De lange
spoeltijd tijd zorgt voor een hoge mobiliteit zoals tijdens het vervoer naar
de spoedeisende hulp.

Ontwerp van de oogopener

Zorgt voor een vrij zicht op het
spoelproces. Personeel van de
hulpdiensten kan het spoelproces
gemakkelijk volgen.

Gewicht +/- 300 gram

Klein en handig product met een grote spoelcapaciteit. Grote
mobiliteit, onder andere voor vervoer naar het ziekenhuis. Bij
concurrerende producten is voor een spoeltijd van 15 minuten 3 tot 6
liter water benodigd.

Ontwerp

Het unieke ontwerp minimaliseert het risico op verwisseling met een
ander vergelijkbaar spuitbus product en dus het risico op het gebruik van
een gevaarlijke chemische stof in een noodsituatie. De kleuren en
symbolen tonen overduidelijk dat het hier een Eerste Hulp product betreft.
De oog-douche wandhouder is gemaakt van stevig materiaal en
beschermt de spuitbussen tegen vuil en stof.
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