pH Neutral - Produktinformation
Beskrivelse
pH Neutral er en 2 minutters øjenskylleløsning til ulykker med syrer og baser. Flaskerne er
udstyret med en ergonomisk øjenkop, der sikrer, at øjenskyllevæsken rammer øjet med en blød,
jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme. Plum DUO flaskerne er udstyret med en speciel
øjenkop, der gør, at du kan skylle begge øjne på én gang. Øjenskylleflaskerne er CE-mærkede i
henhold til de gældende regler for medicinsk udstyr, og er omfattet af Rådets Direktiv 93/42/EØF
om medicinsk udstyr. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

Anvendelsesområde
Ved ulykker med syrer og baser gælder det om hurtigst muligt at neutralisere kemikaliet til et pH-niveau omkring 7,4 svarende til
øjenvæskens normale pH-niveau. Ved at anvende normalt vand eller 0,9 % natriumklorid opnår du kun en fortyndings- og skylleeffekt
(se figur 1 nedenfor). Der kan rekvireres yderligere dokumentationsmateriale om pH Neutrals virkning og effektivitet. Efter brugen af
pH Neutral anbefaler vi at fortsætte skylningen frem til lægen med Plum Øjenskyl 0,9 % natriumklorid.
Note: Søg læge ved alle øjenskader!

VIGTIGT
Forbehold overfor Flussyre
Flussyre er en middelstærk syre, som
også er giftig og kraftigt ætsende på hud
og knogler. pH Neutral og Plum Øjenskyl
kan neutralisere og bortskylle men ikke
begrænse den ætsende effekt, og de
kan derfor ikke anbefales til førstehjælp
ved øjenulykker med Flussyre.

ANBEFALET BRUG AF
PH NEUTRAL
pH Neutral er en 2 minutters øjenskylleløsning til ulykker med syrer og baser.
Skyl med pH Neutral for at bringe skade
stoffets pHværdi til et uskadeligt niveau
hurtigst muligt.
Fortsæt derefter skylningen med Plum
Øjenskyl 0,9 % natriumklorid frem til
læge eller skadestue.

* En titreringsanalyse udført i laboratoriet (in vitro) hos Plum A/S. I testen blev pH Neutral og 0,9 % natriumklorid gradvist tilført en opløsning med 1 dråbe svovlsyre + 40 ml vand henholdsvis 1 dråbe kaliumhydroxid
+ 40 ml vand. Ændringen i pH-værdien og mængden af skyllevæske blev målt.
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Dine fordele:
• Høj funktionssikkerhed – flaskerne er fremstillet i henhold til EN 15154-4
• Fleksible systemløsninger – små og store stationer til vægmontering direkte
ved arbejdsstedet. Eller små mobile løsninger til at have med sig i varebilen,
i værktøjs- og førstehjælpskassen eller i den specielle bæltetaske
• Bred anvendelse (f.eks. industri, laboratorier, førstehjælpskasser, mobil
anvendelse i varebiler, lommer etc.)
• Enkel og hurtig anvendelse – kan anvendes af den tilskadekommende person
uden assistance
• Lang holdbarhed – uåbnet er den sterile væske holdbar i 3 år
• Kræver ingen vedligeholdelse eller udskiftning af væske (som ved almindeligt vand)

Sådan anvendes flasken:

Flasken tages ud af
øjenskylleboksen

Øjenkoppen drejes, til
forseglingen brydes

Læn hovedet bagover og skyl

Læn dig eventuelt frem og skyl,
hvis du vil undgå, at tøjet bliver
vådt

Håndteringsvejledning:
Produktet kan kun anvendes én gang. Må ikke anvendes efter holdbarhedsudløb (se etiket). Anvend ikke produktet, hvis flaskens forsegling
er brudt. Er forseglingen først brudt, er der ved genanvendelse risiko for infektion!

Flaskestørrelser:
Indhold

200 ml

500 ml DUO

Varenr.

4752

4801

Skylletid

ca. 2 min.

ca. 2 min.

Mål

H 165 x ø 55 mm

H 220 x ø 75 mm
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