
Snabb Enkel Effektiv 

Rekommenderad	  första	  hjälpen	  vid	  ögonskador	  

SKRÄP:	  	  

Spola	  omedelbart	  med	  steril	  EYEAID	  ögondusch.	  Ta	  bort	  

kontaktlinser.	  Skölj	  ögat	  tills	  det	  främmande	  föremålet	  har	  

forsvunnit.	  Flytta	  ögat	  i	  alla	  riktningar	  under	  sköljningen	  och	  

skölj	  så	  länge	  som	  det	  behövs.	  	  

Om	  obehag	  kvarstår,	  sök	  läkarvård.	  

SYROR/ALKALIER:	  

Spola	  omedelbart	  med	  steril	  EYEAID	  ögondusch.	  Ta	  bort	  

kontaktlinser.	  Skölj	  ögat	  i	  minst	  15-‐20	  minuter.	  Under	  

sköljningen	  -‐	  öppna	  ögat	  upp	  så	  högt	  som	  möjligt	  med	  hjälp	  

av	  den	  mekaniska	  ögonöppnare	  och	  flytta	  ögat	  i	  alla	  

riktningar.	  Luta	  huvudet	  framåt	  så	  att	  vätskan	  fritt	  kan	  

springa	  iväg	  från	  ögon	  och	  ansikte.	  

Sök	  läkarvård	  och	  fortsätt	  att	  skölja	  under	  transporten	  til	  

läkaren.	  

EYEAID	  stationen	  skyddar	  flaskorna	  från	  damm	  och	  

stötar.	  Den	  är	  utformad	  så	  att	  det	  är	  enkelt	  och	  

snabbt	  att	  få	  tag	  i	  flaskorna.	  Lyft	  på	  locket	  och	  ta	  bort	  

behållaren.	  Det	  kräver	  bara	  några	  enkla	  drag	  och	  du	  

är	  i	  processen	  att	  spola.

På	  EYEAID	  flaskan	  sitter	  en	  försegling,	  som	  visar	  om	  

det	  har	  öppnats.	  Om	  förseglingen	  inte	  längre	  är	  

intakt,	  rekommenderas	  att	  ersätta	  flaskan	  med	  en	  ny.	  



Återförsäljare:	  
"TID"	  

är	  den	  enskilt	  viktigaste	  faktorn	  	  	  
när	  det	  gäller	  att	  bevara	  din	  syn.	  

Monteringsanvisning:	  

Det	  rekommenderas	  att	  EYEAID	  monteras	  på	  ett	  

framträdande	  ställe	  som	  ger	  fri	  och	  snabb	  tillgång	  till	  

stationen.	  

Det	  skulle	  vara	  lämpligt	  att	  montera	  stationen	  så	  att	  den	  

övre	  kanten	  av	  stationen	  är	  ca	  165	  till	  170	  cm	  över	  golvet.	  

Stationen	  är	  monterad	  på	  väggen	  med	  hjälp	  av	  de	  fyra	  

skruvhålen	  på	  baksidan	  av	  metallen	  hållaren.	  

FIRST	  AID	  COMPANY	             uppmanar	  alla	  att	  passa	  på	  

ögon	  och	  rekommenderar	  därför	  att	  använda	  

säkerhetsutrustning	  i	  samtliga	  fall	  där	  det	  krävs.	  Ta	  väl	  

hand	  om	  dina	  ögon,	  de	  kan	  inte	  ersättas.	  

Hitta	  mer	  inspiration	  och	  information	  vår	  webbplats	  

www.eyeaid.dk.	  




