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pH Neutral är en 2 minuters ögonsköljlösning för olyckor med syror och baser. Flaskorna är utrustade med en
ergonomisk ögonkopp, som säkerställer att ögonsköljvätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på
flaskan utan att klämma. Plum DUO flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att du kan skölja båda
ögonen samtidigt. Ögonsköljsflaskorna är CE-märkta med hänsyn till gällande regler för medicinsk utrustning.

Användningsområde Vid olycka med syror eller baser gäller det att så snabbt som möjligt neutralisera kemikalien till ett pH-
värde omrking 7,4 svarande till ögats normala pH-nivå. Vid användning av vanligt vatten eller 0,9 %
natriumklorid uppnår du endast en utspädnings- och sköljeffekt. Efter användning av pH Neutral
rekommenderar vi fortsatt sköljning fram till läkarbesök med Plum Ögonskölj 0,9 % natriumklorid.
Notering: Sök läkare vid alla ögonskador!

Produktegenskaper Hög funktionssäkerhet - flaskorna är framställda enligt EN 15154-4
Flexibla systemlösningar - små och stora stationer för väggmontering direkt vid arbetsplatsen. Eller
mobila lösningar för att ha med sig i varubilen, i verktygs- och första hjälpenväskan eller direkt i
bältesväskan
Brett användningsområde (t ex industri, laboratorier, första hjälpenväskor, mobil användning etc)
Enkel och snabb användning - kan användas av den olycksdrabbade personen utan assistansLång
hållbarhet - oöppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år
Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)

Bruksanvisning Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utgångsdatum (se etikett). Använd
inte produkten om flaskans försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns det risk för infektion vid
användning! Förvaras i 5-35 grader.

Rekommenderad sköljtid:
200 ml: 2 min
500 ml DUO: 2,5 min
Efter sköljning med pH Neutral rekommenderar vi sköljning med Plum Ögondusch.
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Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN GTIN (krt)

10 x 200 ml 4752 5715205475229

6 x 500 ml 4801 5715205480129 5715205480112

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller
genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.
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