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Plum pH Neutral er en fosfatbuffer som hurtig og effektivt nøytraliserer både syrer og baser. Den har en høy
væskeflyt og samtidig dokumentert effekt ved øyeulykker med kjemikalier.

Produktet er tilgjengelig i en liten, håndterlig 200 ml flaske du alltid kan ha med deg i den spesialdesignede
beltevesken eller i førstehjelps- og verktøykassen.

Produktet kan brukes enkeltvis eller som refill i de vegghengte førstehjelpsstasjoner og -bokser.

Bruksområde På arbeidsplasser, verksteder, produksjonslokaler, skoler, barnehager, i hjemmet og andre steder hvor
skader kan oppstå.

Produktegenskaper 4,9 % steril fosfatbuffer som raskt nøytraliserer syrer og baser i øynene. Etter skylling med pH nøytral
anbefales det å skylle med Plum øyeskyll.

Bruksanvisning Anbefalt skylletid: 2 min.
Det er viktig at øyeskyllevæsken alltid treffer øyet i en myk og jevn strøm.
Etter skylling med pH Neutral anbefales det å skylle med Plum Øyeskyll.

Merk På arbeidsplasser hvor det brukes kjemikalier skal arbeidsplassen utstyres med hensiktsmessige
førstehjelpstiltak tilpasset arbeidets art. Ved øyeulykker som involverer alle former for øyekorrosjon,
må øynene umiddelbart skylles med rikelig med rennende vann.
Ifølge Arbeidstilsynet er vann fra øyeskylleflasker å foretrekke.

Det anbefales å oppsøke lege for alle typer øyeskader. Du bør imidlertid alltid bruke øyeskyllevæske
eller fosfatbufferen (pH Neutral) umiddelbart etter at du har fått en øyeskade, avhengig av skadens art.
Ha alltid ekstra flasker innen rekkevidde slik at du kan fortsette å skylle øyet under transport til lege
eller legevakt.

Utseende og lukt Klar væske

Produksjonsland DANMARK

Plum pH Neutral 200 ml
Øyeskyll
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Forpakningsstørrelse
/ Artikkel nr.

Salgsenhet Artikkel nr. GTIN Type forpakning

10 x 200 ml 614752 5701684475225 Flaske

Tilleggsinformasjon Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en
epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.
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