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Roztwór do płukania oka Plum 200ml pH Neutral
 

Cena: 64,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Plum

Opis produktu
 

Roztwór do płukania oka Plum 200ml pH Neutral 

Sterylny roztwór do płukania oczu pH Neutral, do zobojętniania kwasów.
Szybko i skutecznie neutralizuje nawet bardzo silne kwasy i substancje zasadowe.

Stosowana jako wyposażenie indywidualne pracownika, w każdym miejscu gdzie istnieje ryzyko zalania oczu i twarzy substancjami
zasadowymi lub kwasem.

Butelka jest mała i poręczna, idealna do noszenia na pasku w specjalnych futerałach, w apteczkach pierwszej pomocy lub skrzynkach
narzędziowych.

Łatwe i bezpieczne przepłukiwanie oczu płynem bezpośrednio do oka.
Wystarczy odkręcić nakrętkę i rozpocząć płukanie.
Nakrętka jest jednocześnie wylewką płuczki. Jej kształt pokrywa się z naturalną krzywizną oka a dwa niewielkie otworki powodują
wypływanie zużytego płynu.

Całkowity czas przepłukiwania: 2 min/butelka.

Niezbędny w każdej apteczce i zestawie pierwszej pomocy.

Zalety aparatu Plum:

Możliwość szybkiego i łatwego przepłukania oczu
Sterylny pH-neutralny 4,9% kwas fosforanowy – zobojętniający kwasy i wiele substancji alkalicznych
Delikatne i łagodne przepłukiwanie oczu
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Czytelny sposób użycia (piktogramy) na butelce
Trzy letni okres trwałości sterylnego roztworu

Użycie butelek do płukania oczu gwarantuje szybką pierwszą pomoc po urazach oka. Szczególnie, gdy chodzi o uniknięcie trwałych
uszkodzeń.

Butelki do płukania oczu dostępne są alternatywnie z roztworem soli kuchennej albo z roztworem o neutralnym pH do zobojętniania
kwasów i wielu substancji alkalicznych.
Aby w czasie płukania powieki były otwarte, a sterylny roztwór mógł się dostać prosto do zranionego oka, wszystkie butelki do płukania
wyposażone są w ergonomiczne końcówki dostosowane do kształtu oka.
Mają Państwo do wyboru butelkę do płukania oczu typu Mono z jedną końcówką albo typu Duo z dwiema końcówkami.
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