
Ar#kelnr	   Beskrivning	  

300777	   eyeaid	  ögontvä/	  250	  ml	  sprayflaska	  

300779	   eyeaid	  ögontvä/	  påfyllningsask	  med	  2	  X	  250	  ml	  sprayflaskor	  

300780	   eyeaid	  staCon	  inkl.	  	  2	  X	  250	  ml	  sprayflaskor	  

300781	   eyeaid	  	  staCon	  

SNABB	  OCH	  EFFEKTIV	  FÖRSTA	  HJÄLPEN	  

eyeaid	  används	  med	  en	  hand	  och	  är	  därför	  både	  snabb,	  enkel	  
och	  effekCv	  a/	  använda.	  Det	  behövs	  bara	  en	  rörelse	  för	  a/	  
börja	  skölja	  di/	  öga.	  Den	  innovaCva	  och	  unika	  ögonöppnaren	  
garanterar	  en	  säker	  och	  exakt	  sköljning	  av	  ögat.	  Ögonöppnaren	  
gör	  det	  möjligt	  a/	  öppna	  ögat	  utan	  fysisk	  kontakt	  med	  ögat	  
eller	  dess	  omgivningar.	  De/a	  eliminerar	  risken	  för	  y/erligare	  
kontaminering	  från	  "smutsiga"	  fingrar.	  	  

Vid	  allvarliga	  skador	  garanterar	  den	  långa	  och	  effekCva	  
sköljningsCden	  stor	  rörlighet	  för	  den	  skadade	  personen	  under	  
transporten	  Cll	  sjukhuset.	  eyeaid	  väggstaCon	  är	  mycket	  	  lä/	  a/	  
upptäcka	  tack	  vare	  sin	  unika	  design	  och	  valet	  av	  färger.	  
StaConen	  säkerställer	  snabb	  åtkomst	  Cll	  sprayflaskorna	  och	  
skyddar	  dem	  från	  smuts	  och	  damm.	  eyeaid	  ger	  dig	  mycket	  
värde	  för	  pengarna	  genom	  en	  innovaCv	  lösning	  och	  lång	  
sköljningsCd	  Cll	  en	  lägre	  kostnad.	  

eyeaid	  –	  Tekniskt	  Produktdatablad	  

Ingrediens	   	  CAS-‐nr	   Vikt	  i	  %	  

	  Natriumdivätefosfat	   13472-‐35-‐0	  
<1	  

	  Natriumklorid,	  USP	   7647-‐14-‐5	   0,9	  	  

	  Natriumhydroxid	   	  1310-‐73-‐2	   Justerad	  Cll	  pH	  7,4	  

	  Va/en,	  USP	   100	  	  

Kvävgas,	  USP	   7727-‐37-‐9	  

Innehåll	  i	  varje	  250	  ml	  flaska	  

EYEAID	  ÖGONTVÄTTPRODUKTER	  ÄR	  NATURLIGTVIS	  CE-‐MÄRKTA	  I	  ENLIGHET	  MED	  REGLERNA	  FÖR	  MEDICINSK	  UTRUSTNING	  OCH	  DE	  ÄR	  
STERILA,	  SÅ	  ATT	  ÖGAT	  INTE	  KONTAMINERAS	  YTTERLIGARE	  UNDER	  SKÖLJNINGEN.	  

Teknisk	  specifika#on	  –	  sprayflaska:	  
• 250	  ml	  0,9	  %	  buffrad	  natriumklorid
• Kvävgasbaserad	  aerosolflaska
• Tryck	  –	  4,5	  bar
• Plastmaterial:	  Borealis	  HD810140
• Ne/ovikt	  315	  g
• Hållbarhet	  3	  år	  

Teknisk	  specifika#on	  – eyeaid-‐sta#on:	  
• Hållare	  –	  2	  mm	  stål	  med	  pulverbeläggning
• Främre	  lock	  –	  	  2	  mm	  akryl	  (axpet)	  med	  tryck
• Dimensioner	  –	  320	  X	  175	  X	  103	  mm

Y/erligare	  informaCon	  finns	  på	  www.eyeaid.dk	  

eyeaid	  är	  baserad	  på	  en	  steril	  Bag-‐in-‐Valve	  
sprayflaska	  som	  säkerställer	  a/	  ögat	  får	  e/	  
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	  
utsa/s	  för	  någon	  farlig	  kemikalie	  eller	  något	  
främmande	  föremål.	  	  

Aerosollösningen	  garanterar	  a/	  den	  skadade	  
personen	  har	  möjlighet	  Cll	  sköljning	  
oberoende	  av	  den	  skadade	  personens	  fysiska	  
posiCon.	  




