Fakta:
• 250 ml steril saltlösning för ögonsköljning (0,9 % buffrad natriumkloridlösning)
• Minimum 15 minuter sköljningstid
• Innehåller en icke-brandfarlig komprimerad gas (kvävgas)
• Systemet är baserat på en steril BAG-IN-VALVE sprayflaska
• Väggstationen är tillverkad av pulverbelagt stål och 2 mm Axpet (akryl)
• Produkten är certifierad enligt de senaste EU-reglerna och -standarderna (0413)

Egenskap:

Fördel:

250 ml sprayflaska
"TID är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att
bevara din syn"
När en olycka inträffar är snabb och enkel åtkomst till effektiv
sköljning av dina ögon nödvändigt för att minimera skadorna.
eyeaid är en unik och användarvänlig ögontvätt som gör det
möjligt att inom några sekunder börja skölja ögonen på ett
effektivt och exakt sätt. Var och en av sprayflaskorna med
eyeaid innehåller 250 ml steril saltlösning för ögonsköljning
som räcker till minst 15 minuters sköljning av alla farliga
kemikalier och främmande föremål i ögat.
De flesta kemikalier som vi arbetar med varje dag kräver minst 1520 minuters effektiv sköljningstid om ögat exponeras för dem. I
praktiken betyder detta att instruktionerna på säkerhetsdatabladet
anger den rekommenderade sköljningstiden. eyeaid ger minst 15
minuters sköljningstid i varje 250 ml flaska. Produkten är certifierad
enligt de senaste arbetarskyddsstandarderna och EU-reglerna.

Mekanisk ögonöppnare
Ögonöppnaren gör det möjligt att öppna ögat utan någon fysisk
kontakt med ögat eller dess omgivningar. Detta eliminerar risken för
ytterligare kontaminering från smutsiga fingrar. eyeaid är den enda
ögonsköljningsprodukten som kan användas med endast en hand
och som kan spola båda ögonen samtidigt, även med handskar på.
Användaren kan skölja båda ögonen samtidigt med hjälp av två
eyeaid sprayflaskor och den unika lösningen för enhandsanvändning garanterar hög rörlighet.

Sprayflaskelösning

Ögat förses med korrekt mängd saltlösning för ögonsköljning i ett
konstant flöde (utan några onödiga stopp). Sköljningstiden på mer
än 15 minuter överträffar alla jämförbara produkter med 3-5 gånger.
Aerosolsystemet gör det möjligt för den skadade personen att skölja
ögat från alla fysiska positioner. Vid sköljning i framåtböjd position
rinner den använda sköljningslösningen fritt från ögat och
därigenom minimeras risken för korskontaminering. Den långa
sköljningstiden garanterar hög rörlighet, t.ex. under transporten till
akutmottagningen.

Ögonöppnarens design

Garanterar en fri uppsikt över
sköljprocessen. Akutpersonal
kan enkelt följa sköljprocessen.

Vikt ungefär 300 gram

Liten och praktisk produkt med stor sköljkapacitet. Garanterar hög
rörlighet t.ex. under transport till sjukhus. 15 minuter sköljningstid
från konkurrerande produkter kräver upp till 3-6 liter vatten.

Grafik och design

Den unika designen minimerar risken för förväxling med någon
liknande aerosolprodukt och därigenom risken att använda en farlig
kemikalie i en nödsituation. Färgerna och symbolerna visar tydligt
att detta är en första hjälpen-produkt.
Ögontvättstationen är tillverkad av kraftiga material och skyddar
flaskorna från smuts och damm.
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