eyeaid är en unik och
användarvänlig ögontvätt som gör
det möjligt att inom några
sekunder börja skölja ögonen på
ett effektivt och exakt sätt.

...your safety at work

!

Snabb och enkel åtkomst till
ögonsköljningsenheten är
avgörande när en ögonolycka
inträffar.
eyeaid har utvecklats i Danmark i samarbete med
ledande danska specialister inom plastindustrin,
produktdesign och läkare som är specialiserade på
ögonskador.

!
Med eyeaid är du bara sekunder
ifrån att bevara din egen eller en
kollegas syn.

MISSION
Det är vår mission att ge alla användare av första
hjälpen, både oerfarna och professionella, tillgång till
smarta lösningar och därigenom garantera snabbare,
bättre och säkrare första hjälpen.
VISION
Våra innovativa och intelligenta lösningar måste ge
personer en säker och behaglig känsla av kompentens
i alla nödsituationer.

!
Snabb

Enkel

!

Effektiv
För information om närmaste återförsäljare, kontakta:

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

www.eyeaid.dk
SNABB OCH EFFEKTIV FÖRSTA HJÄLPEN

EYEAID - DEN ULTIMATA ÖGONTVÄTTEN

eyeaid används med en hand och är därför både snabb,
enkel och effektiv att använda. Det tar bara ett ögonblick
innan du kan börja skölja ditt öga. Den innovativa och
unika ögonöppnaren garanterar en säker och exakt
sköljning av ögat.

Vårt övergripande ögonvaskprogram
erbjuder en rad lösningar som täcker
praktiskt taget alla behov.

Ögonöppnaren gör det möjligt att öppna ögat utan fysisk
kontakt med ögat eller dess omgivningar. Detta eliminerar
risken för ytterligare kontaminering från "smutsiga"
fingrar. eyeaid är den enda ögontvättprodukten som kan
användas med handskar.
Vid allvarliga skador garanterar den långa sköljningstiden
stor rörlighet för den skadade personen under transporten
till sjukhuset.
eyeaid är baserad på en steril Bag-in-Valve sprayflaska
som säkerställer att ögat får ett balanserat och konstant
flöde av lösningen för ögonsköljning. Varje sprayflaska
innehåller 250 ml steril saltlösning för ögonsköljning vilket
ger minst 15 minuters sköljning om ögat utsatts för någon
farlig kemikalie eller något främmande föremål.
Aerosollösningen garanterar att den skadade personen har
möjlighet till sköljning oberoende av den skadade
personens fysiska position.
eyeaid väggstation är mycket lätt att upptäcka tack vare sin
unika design och valet av färger. Stationen säkerställer
snabb åtkomst till flaskorna och skyddar dem från smuts
och damm. eyeaid ger dig mycket värde för pengarna
genom en innovativ lösning och lång sköljningstid till en
lägre kostnad.

•

ANVÄNDS MED EN HAND

•

ENKEL ATT ANVÄNDA, ÄVEN MED HANDSKAR

•

DET TAR BARA ETT ÖGONBLICK ATT BÖRJA SKÖLJA

•

GER EN LÄNGRE SKÖLJNINGSTID UTAN ONÖDIGA STOPP

•

SKÖLJER ÖGAT SNABBT OCH EFFEKTIVT

•

GARANTERAT MER ÄN 15 MINUTERS SKÖLJNINGSTID PER
SPRAYFLASKA (250 ml)

•

4-5 GÅNGER LÄNGRE SKÖLJNINGSTID ÄN TRADITIONELLA
ÖGONTVÄTTLÖSNINGAR

•

GARANTERAR HÖG RÖRLIGHET UNDER SKÖLJNINGEN

•

GARANETRAR EN OPTIMAL UPPSIKT ÖVER ÖGAT UNDER
SKÖLJNINGEN

Patent Pending PCT/DK2011/050013

PRODUKTPROGRAM

•

PRAKTISK - ENKEL ATT ANVÄNDA UNDER TRANSPORT

•

MER VÄRDE FÖR PENGARNA

