
Snel Eenvoudig   Efficiënt

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

uw gezichtsvermogen.

FIRST AID COMPANY
...your safety at work

!

!

! !

eyeaid is ontwikkeld door in Denemarken in 
samenwerking met toonaangevende Deense 
specialisten in de plastic industrie, industrieel 
ontwerpers en oogspecialisten.

MISSIE

Het is onze missie om zowel leken als professionele 
hulpverleners slimme en praktische oplossingen te 
bieden om zodoende sneller, beter en veiliger hulp te 
kunnen verlenen.

VISIE

Onze innovatieve en intelligente oplossingen dienen 
mensen een gevoel van competentie te geven in geval 
van een noodsituatie. 

Voor informatie over de dichtstbijzijnde dealer contact:

Wanneer ere en oog ongeval 
plaatsvindt is snelle en 
eenvoudige toegang tot een 
oogspoelmiddel cruciaal.

Met eyeaid bent u slechts enkele 
seconden verwijderd van het 
redden van uw eigen 
gezichtsvermogen of dat van een 
college.

eyeaid is een uniek en 
gebruikersvriendelijk 
oogspoelmiddel, dat het mogelijk 
maakt om binnen enkele 
seconden te starten met het 
spoelen van de ogen op een 
efficiënte en nauwkeurige en 
manier. 



EYEAID - YOUR SAFETY AT WORK

• ÉÉN HAND BEDIENING
• GEMAKKELIJK TE BEDIENEN, ZELFS MET

HANDSCHOENEN
• SLECHTS ÉÉN HANDELING NODIG OM MET HET

SPOELEN TE BEGINNEN
• SPOELT DE OGEN SNEL EN EFFICIENT
• VERZEKERD VAN MEER DAN 15 MINUTEN

SPOELEN PER SPUITBUS (250 ML.)
• 4-5 KEER MEER SPOELTIJD DAN MET

BESTAANDE SPOELSYSTEMEN
• GROTE BEWEGINGSVRIJHEID TIJDENS

SPOELEN
• VERZEKERD VAN OPTIMAAL ZICHT OP HET

OOG TIJDENS HET SPOELEN
• HANDIG – MAKKELIJK TE BEDIENEN TIJDENS

TRANSPORT
• MEER WAAR VOOR UW GELD

SNELLE EN EFFICIENTE EERSTE HULP
eyeaid heeft één hand bediening, eenvoudig en 
effectief in het gebruik. Om te starten met het spoelen 
van de ogen is slechts één enkele handeling nodig. De 
innovatieve en unieke oogopener garandeert het veilig 
en nauwkeurig spoelen van het oog.

De oogopener maakt het mogelijk het oog te openen 
zonder enig fysiek contact met het oog of de oogrand. 
Dat sluit het risico op kruisbesmetting door “vieze” 
vingers uit.eyeaid is het enige oogspoelmiddel dat ook 
met handschoenen aan kan worden bediend.

Bij ernstige verwondingen verzekert de lange en 
effectieve spoeltijd de veiligheid van het slachtoffer 
tijdens transport naar het ziekenhuis. 

eyeaid is gebaseerd op een steriele Bag-in-Valve 
spuitbus oplossing die het spoelen van het oog met 
een gebalanceerde en constante broes garandeert. 
Iedere spuitbus bevat 250 ml. steriele zoutoplossing die 
het mogelijk maakt om chemische stoffen of andere 
niet lichaamseigen materialen minimaal 15 minuten 
lang uit het oog te spoelen.

De spuitbus oplossing geeft het slachtoffer de 
mogelijkheid het oog in iedere denkbare fysieke positie 
te spoelen.

De eyeaid wandhouder is duidelijk herkenbaar door de 
gebruikte kleuren en het unieke ontwerp. De 
wandhouder maakt snelle toegang tot de spuitbussen 
mogelijk en beschermt deze tegelijkertijd tegen vuil en 
stof. De innovatieve eyeaid oplossing en de lange 
spoeltijd geven u waar voor uw geld.

PRODUCT PROGRAMMA

Ons algemene oogwasprogramma biedt 
een reeks oplossingen die vrijwel elke 
behoefte dekken.
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