Sår- og Øjenskyllespray

Blid og
effektiv
spray ti
l sårren
s
og øjen
skyl

0,9 % natriumchloridopløsning

Hurtig førstehjælp lige ved hånden
- til både hud og øjne!

Med den nye Plum Sår- og Øjenskyllespray får du øjeblikkelig og effektiv
pleje til mindre ulykker såsom sår og skrammer på huden eller støv og
snavs i øjnene. Den hjælper dig med at minimere risikoen for yderligere
infektion eller beskadigelse.
Sår- og øjenskyllesprayen er baseret på saltvand. Den blide spray giver en
jævn og afbalanceret skylning, som er kraftig nok til at skylle skidt og snavs
fra et sår og samtidig så blid, at den er behagelig at skylle øjet med. Den er
nem at tage med, let at bruge og kan anvendes i alle vinkler.
Ideel til kørende håndværkere, den industrielle sektor, produktionsvirksomheder, laboratorier etc.

PLUM SÅR- OG
ØJENSKYLLESPRAY

KLARE FORDELE:
•
•
•
•
•
•
•

Kan hurtigt og nemt anvendes med blot én hånd
Sikker, præcis og effektiv skylning
Støvhætten beskytter dysen mod forurening
Let at transportere; Klassificeret som ikke-brændbar aerosol
Allergivenlig
Steril opløsning uden konserveringsmidler
Holdbarhed: 3 år. Udløbsdato fremgår af dåsens bund

Varenr.:
Forpakningsstr.:

45530
24 x 50 ml

Varenr.:
Forpakningsstr.:

4554
12 x 250 ml

Mål:
50 ml:
250 ml:

H: 132 x Ø: 34 mm
H: 240 x Ø: 52 mm

Vægbeslag 250 ml
Varenr.:
4123
Forpakningsstr.: 24 stk.

ANVENDELSE:

Plum Sår og Øjenskyllespray er CE-mærket jf. retningslinjerne i
“Guidelines for Classification of Medical Device Directive (MDD
93/42/EEC)”
Plum A/S
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• Sprayen kan anvendes flere gange, og indholdet forbliver sterilt, 		
indtil beholderen er tømt
• Rens dysen før brug ved kortvarigt at spraye ud i luften
• Placer dysen ca. 10 cm fra såret eller øjet
• Tryk på dysen og skyl sår eller øje
• Lad ikke dysen komme i berøring med hverken sår eller øje
• Må ikke anvendes hvis dysen er tilstoppet

