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Plum Ögonskölj innehåller 0,9 % steril natriumklorid motsvarande det naturliga saltinnehåll som ögat själv
producerar. Den isotoniska lösningen är speciellt lämplig till att skölja och rensa ögat vid snabb förstahjälp där t ex
damm eller smuts kommit in i ögat. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp som säkrar att vätskan
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 Plum Ögonskölj används för att skölja bort främmande partiklar i ögat, t ex damm, smuts, metall- och
träspån samt kemikalier som t ex olja och lösningsmedel. En sköljning kan förebygga att dessa partiklar
och kemikalier orskar allvarliga skador på ögat.

Vid skador med syror och baser rekommenderar vi vår sterila pH Neutral, som är en 4,9 % fosfatbuffer
som snabbt och effektivt neutraliserar mycket starka syror och baser. 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 Rekommenderad sköljtid:
200 ml: 2 min
500 ml: 5 min
1000 ml: 10 min
3 x 500 ml: 15 min

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.
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Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN GTIN (krt)

6 x 1 l 4707 5701684470725 5701684470718

10 x 200 ml 4691 5715205469129 5715205469112

12 x 500 ml 4604 5701684460429 5701684460412

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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