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.

FIRST AID COMPANY
...your safety at work
!

!

Hurtig og enkel tilgang til
øyevaskutstyr er svært viktig når en
øyeulykke inntreffer.
eyeaid er utviklet i Danmark i samarbeid med ledende
danske spesialister i plastindustrien, produktdesign
samt leger som spesialiserer seg på øyeskader.

!
Med eyeaid er du bare sekunder
unna å redde ditt eget eller en
kollegas syn.

OPPGAVE
Det er vår oppgave å gi alle utøvere av førstehjelp,
både uerfarne og profesjonelle, tilgang til smarte
løsninger og således sikre hurtigere, bedre og sikrere
førstehjelp.
VISJON
Våre innovative og intelligente løsninger må gi
mennesker en sikker og trygg følelse av kompetanse i
enhver nødssituasjon.

!
Hurtig

Enkel

Effektiv

For opplysninger om nærmeste forhandler, kontakt:

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

www.eyeaid.dk
HURTIG OG EFFEKTIV FØRSTEHJELP

EYEAID - DEN ULTIMATE ØYEVASK

eyeaid kan brukes med én hånd og er derfor både hurtig,
enkel og effektiv i bruk. Det kreves bare en bevegelse for
å begynne skyllingen av øyet ditt. Den innovative og
unike øyeåpneren sikrer en sikker og nøyaktig skylling av
øyet.

Vårt overordnede øyevaskprogram
tilbyr en rekke løsninger som dekker
stort sett alle behov.

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 hansker.
Ved alvorlige skader sikrer den lange skylletiden høy
mobilitet for den skadede under transport til sykehus.
eyeaid er basert på en steril beholder-med-ventilsprayboks som sikrer at øyet får en balansert og
konstant rennende strøm av skyllevæskeoppløsning.
Hver sprayboks inneholder 250 ml øyevask med sterilt
saltvann som gir minst 15 minutter skylling av alle farlige
kjemikalier eller fremmedlegemer i øyet.

•

KAN BRUKES MED ÉN HÅND

•

ENKEL I BRUK, SELV MED HANSKER

•

DET KREVER BARE EN BEVEGELSE FOR Å STARTE

Aerosoloppløsningen gjør det mulig for den skadede
personen å skylle øyet uansett kroppsstilling.

•

GIR LANG SKYLLETID UTEN UNØDIGE AVBRYTELSER

•

SKYLLER ØYET HUSRTIG OG EFFEKTIVT

eyeaid veggstasjon er svært godt synlig på grunn av
dens unike utforming og fargevalg. Stasjonen sikrer
hurtig tilgang til sprayboksene og beskytter dem mot skitt
og støv. eyeaid er kostnadseffektivt på grunn av en
innovativ løsning som gir lenger skylletid til en lavere
kostnad.

•

SIKRER MER ENN 15 MINUTTERS SKYLLETID MED HVER
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PRODUKTPROGRAM

SKYLLING

SPRAYBOKS (250 ML)
•

4-5 GANGER LENGER SKYLLETID ENN TRADISJONELLE
ØYEVASKOPPLØSNINGER

•

SIKRER HØY MOBILITET UNDER SKYLLING

•

SIKRER GOD OVERSIKT OVER ØYET UNDER SKYLLING

•

HENDIG – ENKEL Å BRUKE UNDER TRANSPORT

•

KOSTNADSEFFEKTIV

