
Ar#kel	  nr.	   Omschrijving	  

300777	   Eyeaid	  oog-‐douche	  250	  ml.	  spuitbus	  

300779	   Eyeaid	  oog-‐douche,	  	  navulling	  met	  2	  X	  250	  ml.	  spuitbussen	  

300780	   eyeaid	  	  Wandhouder	  incl.	  2	  X	  250	  ml.	  spuitbussen	  

300781	   eyeaid	  	  Wandhouder	  

SNELLE	  EN	  EFFECTIEVE	  EERSTE	  HULP	  
eyeaid	  heeC	  één	  hand	  bediening,	  eenvoudig	  en	  
effecFef	  in	  het	  gebruik.	  Om	  te	  starten	  met	  het	  spoelen	  
van	  de	  ogen	  is	  slechts	  één	  enkele	  handeling	  nodig.	  De	  
innovaFeve	  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.	  Dit	  sluit	  het	  
risico	  op	  kruisbesmeOng	  door	  “vieze”	  vingers	  uit.	  

Bij	  ernsFge	  verwondingen	  verzekert	  de	  lange	  en	  
effecFeve	  spoelFjd	  de	  veiligheid	  van	  het	  slachtoffer	  
Fjdens	  transport	  naar	  het	  ziekenhuis.	  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	  tegelijkerFjd	  tegen	  vuil	  en	  stof.	  De	  
innovaFeve	  eyeaid	  oplossing	  en	  de	  lange	  spoelFjd	  
geven	  u	  waar	  voor	  uw	  geld.	  

eyeaid	  –	  Technische	  gegevens	  

Bestanddeel	   	  CAS	  no.	   Gewicht	  in	  %	  

	  Natrium	  
Dihydrogeenfosfaat	  

13472-‐35-‐
0	   <1	  

	  Natriumchloride,	  USP	   7647-‐14-‐5	   0,9	  	  

	  Natriumhydroxide	   	  1310-‐73-‐2	   Aangepast	  naar	  pH7,4	  	  

	  Aqua,	  USP	   100	  	  

SFkstof,	  USP	   7727-‐37-‐9	  

Inhoud	  van	  de	  250	  ml.	  spuitbus	  

EYEAID	  OOG-‐DOUCHE	  PRODUCTEN	  ZIJN	  VANZELFSPREKEND	  CE	  GEWAARMERKT	  IN	  OVEREENSTEMMING	  MET	  DE	  VOORSCHRIFTEN	  
VOOR	  MEDISCHE	  APPARATUUR	  EN	  ZE	  ZIJN	  STERIEL	  ZODAT	  HET	  OOG	  NIET	  VERDER	  GEINFECTEERD	  RAAKT	  TIJDENS	  HET	  SPOELEN.	  

Technische	  specifica#es	  –	  spuitbus:	  
• 250	  ml.	  0,9%	  gebufferde	  natriumchloride
• Spuitbus	  op	  basis	  van	  SFkstof
• Druk	  –	  4,5	  Bar
• PlasFc	  materiaal:	  Borealis	  HD810140
• Nedo	  gewicht	  315	  gr.
• Duurzaamheid	  3	  jaar	  

Technische	  Specifica#es	  –	  eyeaid	  Wandhouder:	  
• Achterwand	  –	  2	  mm	  staal	  met	  poedercoaFng
• Voorscherm	  –	  	  2mm	  acryl	  (axpet)	  met	  zijde	  bedrukking
• AfmeFngen	  –	  320	  X	  175	  X	  103	  mm

Aanvullende	  informaFe	  op	  www.eyeaid.dk	  

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	  geeC	  het	  
slachtoffer	  de	  mogelijkheid	  het	  oog	  in	  
iedere	  denkbare	  fysieke	  posiFe	  te	  
spoelen.	  




