
Fakta: 

• 250 ml øyevask med sterilt saltvann (bufret 0,9 % natriumkloridoppløsning)
• Minimum 15 minutters skylletid.
• Inneholder ikke brennbar komprimert gass (nitrogen)
• Systemet er basert på en steril BEHOLDER-MED-VENTIL-sprayboks
• Veggbeholderen er fremstilt av emaljert stål og 2 mm Axpet (akryl)
• Produktet er sertifisert i henhold til gjeldende EU-forskrifter og standarder (0413).

”TID er den viktigste enkeltfaktor når det gjelder å redde 
synet ditt” 

Når en ulykke inntreffer er hurtig og enkel tilgang til effektiv 
skylling av øynene dine svært viktig for å redusere skadene til et 
minimum. 

eyeaid er en unik og brukervennlig øyevask som gjør det mulig å 
begynne effektiv og nøyaktig skylling av øynene i løpet av noen få 
sekunder. 

Hver sprayboks med eyeaid inneholder 250 ml øyevask med steril 
saltvannsoppløsning som gjør det mulig med minimum 15 
minutters skylling ved farlige kjemikalier eller fremmedlegemer i 
øyet. 

De fleste kjemikaliene som vi daglig arbeider med krever 
minimum 15-20 minutters skylletid hvis de kommer i øyet. I 
praksis betyr dette at instruksjonene på produktsikkerhetsbladet 
for hver kjemikalie angir anbefalt skylletid. eyeaid gir minst 15 
minutters skylletid med hver 250 ml sprayboks. Produktet er 
sertifisert i henhold til de siste arbeidssikkerhetsstandarder og EU-
forskrifter.

Utseende: Fordel:

250 ml. sprayboks

Mekanisk øyenåpner Øyeåpneren gjør det mulig å åpne øyet uten noen fysisk kontakt 
med øyet eller området rundt øyet. Dette eliminerer risikoen for 
ytterligere kontaminasjon fra skitne fingre. eyeaid er det eneste 
øyevaskproduktet som kan brukes med bare én hånd, og som kan 
skylle begge øynene samtidigt, selv med hansker på. 

Brukeren kan skylle begge øynene samtidig ved bruk av 2 eyeaid 
spraybokser, og den unike en-håndsbruken sikrer høy mobilitet.



Oppløsningen i sprayboksen Øyet får den optimale mengden av saltvannsoppløsning i en 
konstant rennende strøm (uten unødige avbrytelser). Skylletiden 
på mer enn 15 minutter er 3-5 ganger bedre enn alle 
konkurrerende produkter. Aerosolsystemet gjør det mulig for den 
skadede å skylle øyet uansett kroppsstilling. Ved skylling i 
foroverbøyd stilling løper skyllevæsken fritt fra øyet og således 
reduseres risikoen for krysskontaminering. Den lange skylletiden 
sikrer høy mobilitet, f.eks. under transport til lege eller 
akuttmottak.

Sikrer god oversikt over 
skylleprosessen. Det er lett for 
nødpersonell å følge 
skylleprosessen.

Utformning av øyenåpneren

Lite og hendig produkt med stor skyllekapasitet. Sikrer høy 
mobilitet f.eks. under transport til sykehus. 15 minutters skylletid 
fra konkurrerende produkter krever opp til 3 - 6  liter vann.

Vekt ca. 300 gram

Den unike utformingen reduserer risikoen for forvirring med andre 
lignende aerosolprodukter og dermed risikoen for bruk av farlige 
kjemikalier i en nødssituasjon. Fargene og symbolene viser tydelig 
at dette er et førstehjelpsprodukt. 

Veggstasjonen for øyevask er fremstilt av robuste materialer og 
beskytter sprayboksene mot skitt og støv. 

Symboler og utforming

...your safety at work 
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