Egyszerûbb, gyorsabb
és hatékonyabb elsõsegély

Az elsõsegély eszközöknek
kéznél kell lenniük

Kisebb-nagyobb balesetek minden nap történnek - ez a szomorú
valóság. Ezért fontos, hogy állandóan kéznél legyenek az
elsõsegély eszközök - amikor baleset történik.
Sérülések gyors, biztonságos és higiénikus ellátásához szükséges anyagok széles választékát kínáljuk Neked és kollégáidnak,
legyen az akár karcolás, kisebb vágás vagy szembaleset.

Legfontosabb számunkra a Te igényed
PLUM elsõsegély termékek: sebtapaszok, sebtisztító kendõ és
elsõsegély szemkimosók széles választéka. Összeválogathatod
az igényeidnek megfelelõ termékeket. Számunkra az a legfontosabb, hogy az elsõsegély termékek segítségével a munkahelyeden elõforduló balesetek esetén megvédhesd magad.
A lényeg: gyorsaság
Baleset esetén a gyors segítség döntõen befolyásolja a sérülés
következményeit. Ez fokozattan érvényes a szemeket érõ balesetekre. A gyors elsõsegély olyan kisebb sérülések esetén is
fontos, mint karcolások, vágások. Csökkentheted a kellemetlenség mértékét és gyorsan visszatérhetsz a munkádhoz.

A kulcs a hozzáférhetõség!
Nem lehet elégszer hangsúlyozni. Az elsõsegély eszközöknek
kéznél kell lenniük - nem a szekrény mögött vagy valamelyik
fiókban, ahol nem lehet gyorsan és egyszerûen megtalálni.
Ezért termékeinket fel lehet úgy szerelni, hogy mindenki
számára láthatóak és elérhetõek legyenek. Ez vonatkozik
minden egyes termékre és az elsõsegély állomásokra is.
Minderrõl többet is megtudhatsz a következõ oldalakon.
Olvasd el, mielõtt a következõ baleset bekövetkezik!

Elsôsegély szemkimosó

Csak két szemed van

- vigyázz rájuk!
Soha nem volt ennyire egyszerû a szemöblítés!

Vedd ki a tartóból a flakont!

Fordítsd el a kupakot a zár
felszakadásáig!

Hajtsd hátra a fejed, illeszd a
szemgödörhöz a flakon megfelelõen kialakított tetejét, nyomd
meg a flakont és öblítsd ki a
szemedet!

Fizikai szennyezõdések szembe
kerülése esetén hajtsd elõre a
fejed és így öblítsd át a szemed!
(Ha elõre hajtod a fejed, elkerülheted, hogy a ruhád nedves
legyen.)

Fontos: bármilyen sérülés esetén a szemet PLUM szemkimosó folyadékkal késlekedés nélkül, azonnal,
kíméletesen ki kell öblíteni. Nyomd ki a flakont óvatosan, folyamatosan. Ezután mindig keresd fel az orvost és
folytasd a szemöblítést az utazás alatt is.
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A kupak kialakítása követi
a szemgödör természetes
vonalát - ezzel téve kényelmessé, higiénikussá és
egyszerûvé a használatot
baleset esetén.

A látás az egyik legfontosabb érzékszervünk
A látás alapvetõ fontosságú a legtöbb munkavégzésnél. Ezért
vigyázz a szemeid épségére! Sokat tehetsz értük, ha körültekintõen
végzed a munkádat, de sajnos ez nem mindig elég. Senki nem
tudja magát bizonyos balesetek ellen megvédeni - de megpróbálhatunk felkészülni rájuk. A mi kézi elsõsegély szemkimosóink
beszerzésével már a lehetõ legtöbbet tetted ennek érdekében.
A döntõ pillanat
Amikor szemet érõ baleset történik, néhány másodpercen múlhat,
hogy elveszíted a látásod vagy nem. Ezért a gyors hozzáférés a
szemkimosóhoz döntõ lehet minden munkahelyen, ahol a szemsérülések veszélye fennáll.
Hatékony elsõsegély szemkimosó megoldások
Plum elsõsegély szemkimosó alkalmas fizikai szennyezõdések
eltávolítására, a pH Neutral semlegesíti a bõrre vagy szembe
került savakat és lúgokat.
Rugalmas megoldások
A széles termékválaszték biztosítja az optimális igényeidhez igazodó megoldásokat. Választhatsz nagyobb állomásokból, amelyek

falra szerelhetõek a munkavégzés helyénél, vagy választhatsz
kisebb hordozható kiszerelésû termékeket, amelyek felszerelhetõk
a teherautóban, tárolhatók a szerszámos ládában, egészségügyi
dobozban, vagy hordhatóak speciális övtáskában.
Steril és higiénikus
Felbontás nélkül a gyártástól számított 3 év a szavatossági idõ.
A lejárati idõ a flakon címkéjén olvasható
Könnyû és gyors használat
A rendszerünk úgy lett kifejlesztve, hogy a legkönnyebben és leggyorsabban öblíthesd ki a szemed. Két egyszerû mozdulat és a
flakon használatra kész. A flakonokon és állomásokon világos
használati utasítás található rajzokkal, amelyek hozzájárulnak a
szakszerû és biztonságos használathoz.
Magas szintû felhasználói biztonság
A kupak ergonomikus kialakításának köszönhetõen biztosítja az
egyszerû, gyors szemkimosást és az elhasznált folyadék távozását
az öblítés után. A Plum Elsõsegély Szemkimosók sterilek és CE
minõsítéssel rendelkeznek az Orvosi Mûszerek szabályainak
megfelelõen.

pH Neutral
Bizonyított biztonság és hatás
A vegyszerek szembe kerülhetnek por, folyadék és gáz halmazállapotban. Autó akkumulátor, amelyik
felrobbanhat, súlyos savsérülést okozhat a szemben. Pár csepp lúggal csak súlyosbíthatjuk a helyzetet,
mert rövid idõn belül a szaruhártya egész felülete károsodhat

A maró anyagok okozta égési sérülések súlyossága elsõsorban a következõktõl függ:
• A vegyszer koncentrációjától - erõs savak és lúgok a legmaróbbak.
• A hõmérséklettõl - a magasabb hõmérséklet fokozza a vegyszerek maró hatását.
• Az érintkezés idejétõl - minél hosszabb idejû az érintkezés a
vegyi anyaggal, annál mélyebben hatol a szövetekbe és így
annál súlyosabb lesz a sérülés mértéke.
Pár másodperc mindent eldönt
Savas, vagy lúgos szembalesetek esetén a legfontosabb a sav
vagy lúg gyors semlegesítése a szem természetes 7,4-es pH
értékére. Akkor érhetõ el a legjobb hatás, ha a kémiai anyag még
nem hatolt át a szem mélyebb szöveteibe. Minél magasabb a sav,
vagy lúg koncentrációja, annál több idõt vesz igénybe az öblítés.
Az balesetek minél optimálisabb ellátásának érdekében a szemkimosónak a következõ tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
• legyen könnyen hozzáférhetõ,
• gyorsan használható,
• hatékony.
Az elsõsegély szemkimosó legyen hatékony
A pH Neutral egy 4,9%-os foszfátpuffer, amely gyorsan, hatékonyan semlegesíti még az erôs savakat és lúgokat is.
A folyadék foszfátokat tartalmaz, amelyek egyébként is jelen vannak az emberi testben. A puffer hydrogén foszfát összetevõje
semlegesíti a savakat, míg a puffer másik része, a dihydrogén
foszfát semlegesíti a lúgokat. Amennyiben vizet, vagy 0,9%-os
sóoldatot használnánk az öblítésre, akkor csak felhígítanánk a
savakat és lúgokat, ezért ebben az esetben több folyadékra és
hosszabb öblítési idõre lenne szükségünk.
A laboratóriumunkban végzett in vitro tesztek során ellenõriztük a
pH Neutral hatását erõs savak és lúgok esetében is, összehasonlítva azokat a normál 0,9%-os nátrium kloridot tartalmazó szemkimosóval. A teszteredmények világosan kimutatták, hogy a pH

Neutral a savat és a lúgot is semlegesítette a normál pH
mértékig. A hagyományos szemkimosó felhígította a folyadékot,
de a pH értéket csak kis mértékben változtatta meg (lásd 1. ábra).
A pH Neutralt teszteltük olyan esetekben, amikor a sav, vagy lúg
áthatolt a szaruhártyán. A pH Neutral ebben az esetben is bizonyította a semlegesítõ hatást, ami nagyon fontos a sérülés súlyosságának megállításában súlyos savas, vagy lúgos szembalesetek esetén2.
A pH Neutral ajánlott használata
Hogyan használjuk a pH neutralt?
A pH Neutral egy 2 perces elsõsegély öblítéshez kialakított folyadékkal teli flakon, amely a szemet, vagy a bõrt érõ savas és lúgos
balesetek esetében egyaránt használhatsz. A cél, hogy egy flakon
pH Neutral használatával közömbösítsük a pH értéket a veszélytelen tartományig. A pH Neutral használata után javasoljuk, hogy
folytasd a szemöblítést a 0,9% sóoldatot tartalmazó Plum
Szemkimosó folyadékkal egészen addig, ameddig eljutsz az
orvoshoz.
Független orvosok által végzett tesztek kimutatták, hogy az ajánlott 2 perces öblítési idõ esetében a PH Neutral használata
biztonságos3,4.
1) Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim,
Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für
Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070
Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin,
Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff..
2) Professor Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik
Merheim, Ostheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum
für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in
52070 Aachen,Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an
mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer
Kochsalzlösung, 24.05.2005
3) Corydon L, Høgsbro M, Cheeseman J, Jacobsen ME. Clinical Trial of Eye Irrigation with
Buffer Solution. Clinical investigation report. Vejle Sygehus, 2003.
4) Damgaard AL, Hovendal MP, Scrøder MP, Saxtorph H, Bollen P. First aid treatment of alkali
eye burns with phosphate buffer does not cause corneal calcifications. Poster, EAPCCT XXIX
International Congress in Stockholm, 2009.
Kérésre minden dokumentáció rendelkezésre áll.
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A gyors, azonnali és hatékony
beavatkozás döntõen befolyásolja a sérülések mértékét és
kiemelkedõen fontos a savas,
vagy lúgos anyagok okozta
sérülések esetén. A maró
anyagok okozta sérülések igen
súlyosak és nagyon hamar
kialakulnak.

1 ábra: A pH Neutral semlegesítõ hatása

pH érték

Lúg
pH tartomány

Sav
pH tartomány

*In vitro titrálási tesztet végeztek a Plum A/S-nál. A teszt során pH Neutralt és nátrium-kloridot
adtak lépésenként olyan oldatba, amely 40 ml vízbôl és 1 csepp kénsavból, illetve 40 ml vízbôl
és 1 csepp kálium-hidroxidból állt. A ph értékének változását és a kimosáshoz szükséges folyadék
mennyiségét mérték.

Nagy elõny, hogy a pH Neutral hatékonyan
használható a bõrön bekövetkezett kisebb
savas és lúgos égések kezelésére is.
Igényeidhez igazodik
A pH Neutralt praktikus, kisméretû 200ml-es flakonban
gyártjuk, amely könnyen elhelyezhetõ a munkahelyed
közelében, a szerszámos ládában, vagy az elsõsegély
dobozban. Ráadásul a pH Neutral 1000ml-es kiszerelésben is kapható, egyedi zuhanyfejjel, amely biztosítja,
hogy vészhelyzet esetén a folyadékot gyorsan a test
felületére tudd permetezni. Mindkét flakon esetében 2
perces folyamatos öblítés ajánlott.

Néhány egyszerû
mozdulat és már készen
is állsz a szemeid öblítésére.
• Fordítsd el a kupakot a nyíl
irányába, a forrasztás felszakadásáig.
• Hajtsd hátra a fejed és öblítsd ki a
szemed
• Öblítsd a sérült testrészed a flakon
kiürüléséig

Két szemmel születünk – a DUO
szemkimosóval egyszerre öblítheted
mindkettôt
Sok szembaleset esetén mindkét szem érintett. Eddig nem
tehetted meg, hogy mobil elsôsegély szemkimosóval mindkét
szemed egyszerre öblítd ki. Ezért súlyos szembalesetek esetén
fel kellett tenned az ésszerûtlen kérdést: Melyik szemem
mentsem meg? – többé nem kérdés.
A Plum Duo szükséges kiegészítôje a rendelkezésre álló
elsôsegély szemkimosó rendszerednek. A Plum Duo mindkét
formában kapható: pH Neutral semlegesítô és 0,9%-os sóoldatként is.

Ne pazarold az
értékes idôt, ha
mindkét szemed
érintett a
balesetben.

A DUO szemkimosóval mindkét
szemedet egyszerre
tudod hatékonyan
öblíteni.

A szemhez illeszkedô
kupak alakja segít
abban, hogy az öblítés
során szemeid nyitva
maradjanak.

Amikor baleset történik, fontos, hogy hatékonyan és amilyen gyorsan csak lehet,
öblítsük ki a szemet, hogy megelõzzük vagy csökkentsük a sérülés mértékét. A termékválasztékunk széles, így lehetõséget ad számodra a megfelelõ szemkimosó
megoldás megtalálásához, amellyel csökkentheted a baleseti sérülés kockázatát a
munkahelyeden. Az alábbi elsõsegély tervben információkat találsz arról, hogy a
különbözõ balesetek esetén hogyan és melyik PLUM termékkel lásd el a szemedet.
A terv külön is megrendelhetõ.

Elsõsegély terv szembalesetek esetére
SZENNYEZÕDÉS ÉS SÉRÜLÉS

Szennyezõdés
pl.: por, kosz, fém, vagy
faforgács

AJÁNLOTT ÖBLÍTÉS

ÖBLÍTÉS FOLYTATÁSA
ORVOSI KEZELÉSIG

AJÁNLOTT ÖBLÍTÉSI IDÕ

Plum szemkimosó

Plum szemkimosóval

Kb. 5 percig, vagy
az idegen anyag távozásáig

Savas sérülés

pH Neutral

Plum szemkimosóval

Kb. 2 percig öblíteni

Lúgos sérülés

pH Neutral

Plum szemkimosóval

Kb. 2 percig öblíteni

Egyéb sérülés

Plum szemkimosó,
vagy pH Neutral

Plum szemkimosóval

Kb. 2 percig öblíteni

pH Neutral

Plum szemkimosóval

Ameddig a kellemetlen
érzés el nem múlik

Savas, lúgos,
egyéb sérülések

Fontos! Minden esetben lágy, egyenletes sugárral öblítsük a szemet. A flakont folyamatosan, préselés nélkül nyomjuk az öblítés
folyamán. Az orvos utasításait minden esetben kérjük ki. Az öblítést folytassuk az orvoshoz történõ utazás ideje alatt is.

Vegyszerek által okozott sérülések
Savas, vagy lúgos sérülések esetén a maródás azonnal
elkezdõdik, amint a káros anyag a szembe kerül. Ilyen
sérülések esetén a pH Neutral szemkimosót javasoljuk.
Fizikai szennyezõdések által okozott sérülések
Az idõ nagyon fontos tényezõ a fizikai szennyezõdések
által okozott sérüléseknél is, mint pl fém, faforgács, por
vagy egyéb piszok esetében. Ilyen esetekben az azonnali
öblítés megvédheti az idegen anyagok karcolásától a
szemet, megakadályozva így a további komolyabb
sérüléseket. Ezekben az esetekben a Plum Szemkimosó az
optimális megoldás.

Találd meg a számodra megfelelõ termékeket!
A termékskálánk különbözõ típusú szemkimosókból áll,
melyeket különbözõ típusú sérülésekre fejlesztettünk ki,
attól függõen, mire van leginkább szükség.
Kiválaszthatod a megfelelõ terméket és összeállíthatsz
egy egyéni programot a munkahelyed speciális
igényeinek és veszélyforrásainak megfelelõen.
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Hogyan elõzzük meg a sérüléseket?

Elsõsegély szemkimosó megoldások fizikai
szennyezõdések szembe kerülésének esetére
200 ml Plum Szemkimosó

500 ml Plum Szemkimosó

Kézreálló, kis méretû
flakon, amely 0,9%-os steril
foszfátpuffer oldatot tartalmaz,
amellyel könnyen eltávolíthatod a szembe került fizikai
szennyezõdéseket. A flakont
könnyen magaddal hordhatod
a speciális tervezésû
övtáskában, elsõsegély
dobozban, vagy szerszámos
ládában is. Ergonomikus
kupakkal gyártjuk, amely
illeszkedik a szemgödörbe.
Porvédõ kupakkal láttuk
el és a címkéjén részletes
használati utasítás olvasható.

Flakon 0,9%-os steril NaCl
oldattal. Ergonomikus
kupakkal gyártjuk, amely
illeszkedik a szemgödörbe.
Porvédõ kupakkal láttuk
el és a címkéjén részletes
használati utasítás olvasható.
A flakont használhatjuk készletben, vagy önmagában is.

Öblítési idõ:
kb. 2 perc
Cikkszám:
4691
Kiszerelési egység: 10 x 200 ml

1000 ml Plum DUO Szemkimosó

Öblítési idõ:
kb. 5 perc
Cikkszám:
4604
Kiszerelési egység: 12 x 500 ml

Plum Szemkimosó állomás/készlet 2 flakonnal

Steril 0,9% NaCl oldat.
A szembe került idegen
anyagok kiöblítésére (por,
szikra, faforgács stb).
Egyszerre mindkét szem
öblítésére alkalmas.
A DUO SZEMKIMOSÓ
ÁLLOMÁS utántöltéséhez is
alkalmas.

Gyors szemöblítô megoldás,
amelyet könnyen felszerelhetsz a munkavégzés
helyének közelébe.
Az (állomás) készlet tükörrel
és könnyen érthetô használati
utasítással van ellátva,
hogy biztosítva legyen a
gyors és szakszerû szemöblítés baleset esetén.
Nem alkalmas piszkos, poros
munkahelyekre.

Öblítési idõ:
kb. 5 perc
Cikkszám:
4800
Kiszerelési egység: 6 x 1000 ml

Plum Szemkimosó állomás/készlet 2 flakonnal

Plum Combibox Duo
SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS

Öblítési idõ:
kb. 10 perc
Cikkszám:
4694
Kiszerelési egység: 1 db

Plum Szemkimosó állomás/készlet 1 flakonnal

A doboz pormentes és
ütésálló polystyrene-bõl
készült.
Tartalma 2 x 500 ml Plum
Szemkimosó. Nagyon poros
és piszkos, valamint mozgó
munkahelyekre ajánljuk.
Pictogram található a doboz
elején, belül tükörrel láttuk
el. Fûthetõ, az adapter külön
megrendelhetõ.

Öblítési idõ:
kb. 10 perc
Cikkszám:
4650
Kiszerelési egység: 1 db

Minden szemkimosó flakon CE jellel van ellátva és 3 év a szavatossági ideje

Fali állomás 1 x 500 ml
Plum Szemkimosóval és
külön felszerelhetõ piktogrammal.
Egyaránt alkalmas
munkahelyeken, ahol
azonnali segítség szükséges.
Kisebb és mobil
munkahelyeken is.

Öblítési idõ:
kb. 5 perc
Cikkszám:
4611
Kiszerelési egység: 1 db

Falra szerelhetõ szemkimosó
állomás piktogrammal és tükörrel,
amely védi a flakonokat a portól.
Kifejezetten alkalmas poros munkahelyeken,
ahol felmerülhet a savas vagy lúgos
szembalesetek veszélye.
Tartalma:
1 x 500 ml pH Neutral DUO és
1 x 1000 ml Plum DUO SZEMKIMOSÓ

Cikkszám:
4810
Kiszerelési egység: 1 darab

200 ml pH Neutral Szemkimosó
Kézreálló, kis méretû flakon
4,9%-os steril foszfátpuffer
oldatottal, amely semlegesíti
a szemfelszínt kémiai anyagok
okozta balesetek esetén. A
flakont könnyen hordhatod a speciális tervezésû
övtáskában, elsõsegély
dobozban vagy szerszámos
ládában is. Falitartóval is
felszerelhetjük. Ergonomikus
kupakkal gyártjuk, amely
illeszkedik a szemgödörbe.
Porvédõ kupakkal láttuk el és
részletes használati utasítás
található a címkén.
Öblítési idõ:
kb. 2 perc
Cikkszám:
4752
Kiszerelési egység: 10 x 200 ml

1000 ml pH Neutral Testzuhany
1000ml-es flakon 4,9%-os
foszfátpufferrel, amely
gyorsan és hatékonyan semlegesít, még nagyon erõs sav
és lúg szembe, vagy bõrre
kerülése esetén is. Legalább
50-szer hatékonyabb, mint
a víz. A flakon egyedi zuhanyfejjel van ellátva, amely
biztosítja, hogy a folyadékot
gyorsan a test nagy felületére
permetezhesd vészhelyzet
esetén. Elhelyezhetõ a
munkahelyed közelében,
szerszámosládában, vagy
akár az autód belsejében is
tárolhatod.

500 ml pH Neutral DUO Szemkimosó
Steril 4,9 % foszfátpuffer.
A legtöbb sav és lúg
semlegesítésére alkalmas.
Egyszerre mindkét szem
öblítésére alkalmas.
A DUO SZEMKIMOSÓ
ÁLLOMÁS utántöltéséhez
is alkalmas.

Öblítési idõ:
kb. 5 perc
Cikkszám:
4801
Kiszerelési egység: 6 x 500 ml

Övtáska 200ml-es flakonhoz
Praktikus övtáska, amely
rögzíthetõ övre, munkaruhára,
vagy munkaeszközökre (pl
takarítókocsi) egyaránt.
Baleset esetén könnyû
kinyitni, biztonságos és
higiénikus védelmet nyújt a
flakonoknak.

Cikkszám:
4692
Kiszerelési egység: 10 db

Öblítési idõ:
kb. 2 perc
Cikkszám:
4746
Kiszerelési egység: 6 x 1000 ml

pH Neutral elsõsegély szemkimosó állomás/készlet

pH Neutral Elsõsegély Testzuhany állomás

pH Neutral tartalmú
szemkimosó állomás és a
Plum szemkimosó állomás
is pormentes, ütésálló polystyrene-bôl készült. A 200 ml
pH Neutral és a 500 ml Plum
szemkimosó kifejezetten
alkalmas olyan helyeken, ahol
fennáll a sav, vagy lúg okozta
szembaleset lehetôsége.
Pictogram található a doboz
elején, belül tükörrel láttuk
el. Fûthetô, az adapter külön
megrendelhetô.

1000 ml pH Neutral
falitartóval és külön felszerelhetõ piktogrammal. Helyezd a
munkavégzés helyéhez közel,
vízcsatlakozást nem igényel.
Értelemszerû kiegészítõje
a telepített elsõsegély
zuhanyoknak és kifejezetten
alkalmas gyors, azonnali beavatkozásra a baleset
helyszínén.

Öblítési idô:
- pH Neutral kb. 2 perc
- Plum Szemkimosó kb. 5 perc
Cikkszám:
4787
Kiszerelési egység: 1 db

Öblítési idõ:
kb. 2 perc
Cikkszám:
4741
Kiszerelési egység: 1 db

Minden szemkimosó flakon CE jellel van ellátva és 3 év a szavatossági ideje

Szemkimosó

Szemkimosó megoldások
kémiai anyagok által okozott balesetek esetére

Ne vesztegesd
az idõd karcolások kezelésére!

Quick

F X
Vízálló ragtapasz

QuickFix ragtapasz adagoló
2 db vízálló ragtapasz
utántöltõ csomaggal
Cikkszám: 5501
Kiszerelési egység: 1 darab

QuickFix vízálló utántöltõ
45 db ragtapasszal
Cikkszám: 5511
Kiszerelési egység:
6 x 45 darab

A vízálló ragtapasz víztaszító, ezért kifejezetten alkalmas
nedves munkahelyekre. A ragtapaszok bõrbarát PE anyagból készültek, amelyek lehetõvé teszik a bõr lélegzését.

Rugalmas és vízálló

QuickFix ragtapasz adagoló 1 x rugalmas és 1 x vízálló
Ragtapasz utántöltõvel. Cikkszám: 5507. Kiszerelési egység: 1 db

Rugalmas és vízálló ragtapaszok kombinációja, amely
minden igényt kielégít a munkahelyeken. A kombinált ragtapaszokat tartalmazó ragtapaszadagoló nedves és normal
munkakörülmények között is illeszkedik a bõrödhöz.

Jó, ha van egy elsõsegély doboz az ellátandó nagyobb balesetekhez,
de a munkahelyeken minden nap számos apró sérülés is történik.
Ezek legtöbbjének ellátásához elég egy ragtapasz és már mehetsz is
vissza dolgozni. A Quick-Fix-el kialakított elsõsegély
rendszer lehetõvé teszi ezeknek a kis sérüléseknek a gyors ellátását,
hogy ne tölts ezzel több idõt, mint amennyi feltétlenül szükséges.
Mindezen túl a rendszer higiénikus.
Könnyen használható. Mindig kéznél van.
Gyorsan ragaszd fel - és már menhetsz is vissza dolgozni.
Ez az egyedülálló adagoló a rendszer lényege:
• Azonnali hozzáférést biztosít a ragtapaszokhoz
• Segítséget nyújt a legtöbb balesetnél, gyorsan, egyszerûen,
higiénikusan
• Fél kézzel is könnyen használható
• Igény szerint különbözõ ragtapaszokkal utántölthetõ
• Könnyen észrevehetõ, amikor kiürül és utántöltést igényel
• Egyszerûen elállítja a vérzést, anélkül, hogy összevérezné a
többi ragtapaszt
• Könnyû felszerelni
• Kis tároló polccal szereltük fel, amely helyet biztosít az
egyéb elsõsegély felszerelésnek is
• A ragtapaszok egyenként vannak csomagolva
• Zárható, kizárólag speciális kulccsal nyitható

Rugalmas

QuickFix ragtapasz adagoló
2 x rugalmas ragtapasz
utántöltõvel
Cikkszám: 5502
Kiszerelési egység: 1 darab

QuickFix rugalmas ragtapasz
utántöltõ 45 db ragtapaszt
tartalmaz Cikkszám: 5512
Kiszerelési egység:
6 x 45 darab

Rugalmas ragtapaszok illeszkednek a bõrödhöz, ezért
nagyon kényelmes viselni. A ragtapaszok kifejezetten bõrbarát anyagból készülnek - lehetõvé téve a bõr lélegzését.

Kimutatható fémszálas

QuickFix ragtapasz adagoló
2 x kimutatható fémszálas
ragtapasz utántöltõvel
Cikkszám: 5503
Kiszerelési egység: 1 db

QuickFix kimutatható fémszálas ragtapasz utántöltõ
45 db ragtapaszt tartalmaz
Cikkszám: 5513
Kiszerelési egység: 6 x 45 db

Kimutatható fémszálas ragtapaszok beépített fémszállal,
amely kimutatható fémdetektorral. A ragtapaszok PE
anyagból készültek, amely lehetõvé teszi a bõr lélegzését,
valamint vízálló és bõrbarát is.

A QuickFix adagoló csak 23 cm széles és 13,5 cm magas.
Kis mérete ellenére 90 db ragtapaszt tartalmaz, így könnyen
elhelyezheted azon munkahelyek közelében, ahol a legnagyobb
igény van rá.
A praktikus utántöltõk használhatóak elsõsegély dobozokban,
kesztyûtartóban, és minden olyan helyen, ahol hordozható
megoldásra van szükség.

Ragtapasz

Csavard az ujjad köré!

Hosszú ragtapasz
QuickFix adagolókhoz
A QuickFix hosszú ragtapasz elônyei:
- Nagyobb védelem a hosszabb karcolások és sebek esetén
- Kitûnôen használható az ujj hajlatainak sérülése esetén
- Többször is körbe tekerheted az ujjad.
- Komfortos viselet a rugalmas és légáteresztô anyag miatt
- Ragaszd fel és már dolgozhatsz is tovább
- Magas szintû higiénia – minden ragtapasz külön-külön csomagolt
- Variálható egyéb QuickFix adagolóhoz készült ragtapaszokkal
- Kevesebb felhasználás – nincs szükség többé sok kis sebtapasz egymásra ragasztásáraa

Gyorsan vissza a munkába

Húzz egy ragtapaszt
az adagolóból

A ragtapasz azonnal
használatra kész

Akár fél kézzel is
felragaszthatod

Hosszú rugalmas ragtapasz

QuickFix ragtapasz adagoló
2 x 30 db hosszú rugalmas ragtapasz
Csomagolás: 1 egység
Adagoló mérete: 23 x 13.5 cm
Cikkszám: 5528

Ragtapasz utántöltô: az utántöltô tartalma 30 hosszú
rugalmas ragtapasz. Alkalmas QuickFix ragtapasz
adagoló utántöltésére, vagy önálló felhasználásra
Csomagolás: 6 x 30 db. Ragtapasz mérete: 12 x 2 cm
Cikkszám: 5508

Hosszú Rugalmas Ragtapasszal többször is körbe tekerheted az ujjad.
A rugalmas és lélegzô anyag alkalmazkodik a bôr mozgásához és komfortérzetet biztosít.
A sérülések széles spektrumához használható. Nagy igénybevétel mellet is használható.

Hosszú kimutatható fémszálas ragtapasz

QuickFix ragtapasz adagoló
2 x 30 db hosszú rugalmas ragtapasz
Csomagolás: 1 egység
Adagoló mérete: 23 x 13.5 cm
Cikkszám: 5529

A hosszú fémszálas ragtapasz beépített fémszállal többször körbetekerhetô az ujj körül.
A feltûnô kék színû hosszú ragtapasz fémdetektorral kimutatható. Nagy igénybevétel mellett is
kitûnôen tapad és magas higiéniai követelmények esetén is használható (pl.: élelmiszeripar, konyhák).
A rugalmas és lélegzô anyag alkalmazkodik a bôr mozgásához és komfortérzetet biztosít.

A kézen fekvõ megoldás
Az új QuickFix Mini-vel búcsút inthetsz az idõigényes és sokszor nehézkes ragtapasz
keresgélésnek! A kicsi és praktikus kiszerelést elhelyezheted a kesztyûtartóban,
szerszámos ládában, autódban, zsebedben, táskádban, kabátodban.
Cikkszám: 5504, Kiszerelési egység: 30 x 30 db

Ragtapasz utántöltô: az utántöltô tartalma 30 hosszú
rugalmas ragtapasz. Alkalmas QuickFix ragtapasz
adagoló utántöltésére, vagy önálló felhasználásra
Csomagolás: 6 x 30 db. Ragtapasz mérete: 12 x 2 cm
Cikkszám: 5509

Hagyd, hogy a
QuickClean dolgozzon
A legkisebb karcolásokat és vágásokat is meg kell tisztítani,
mielõtt felhelyezed a ragtapaszt. Amennyiben
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Ilyen egyszerû a sebet megtisztítani

Húzz egy kendõt
a tartóból

Szakítsd fel oldalt és
máris használatra kész

QuickClean sebtisztító kendõ

Cikkszám: 5551
Kiszerelési egység:
11 x 40 db

A doboz 40 db sebtisztításra alkalmas kendõt
tartalmaz.
Minden kendõt külön
csomagoltunk és steril
vízzel láttunk el.
Használhatjuk egyesével,
vagy fali tartóval,
utántöltõ dobozzal
egyaránt.
Kendõ méret:
130 x 200 mm
A kendõk CE jelöléssel
vannak ellátva.

Tisztítsd meg a sebet gyorsan
és haték

A kisebb sérülések elkerülhetetlenek, a munka
természetes velejárói. Másik oldalról azonban komolyabb sérülést
okozhatnak, ha elfertõzõdnek. Ezt azonban egyszerûen elkerülheted.

A fertõzések sokba kerülnek.
Még a legkisebb vágások is eredményezhetnek például gyulladást az
ujjadban, ami legrosszabb esetben napi problémát jelenthet a mindennapi munkád során. Túl nagy ár ez egy kis sérülésért. Ezért tisztítsd
meg a karcolásokat, vágásokat - bármilyen ártalmatlannak is tûnnek.

QuickClean sebtisztító kendõ fali tartóval

Cikkszám: 5550
Kiszerelési egység:
6 db

A fail tartó 40 db sebtisztító kendõt tartalmaz,
és azért fejlesztettük ki,
hogy a munkahelyedhez
minél közelebb
helyezhesd el.
Minden kendõt külön
csomagoltunk és steril
vízzel itattunk át.
Kendõ méret:
130 x 200 mm
A kendõk CE jelöléssel
vannak ellátva.

A sebtisztítás megfelelõ higiéniája
az elérhetõséggel kezdõdik
A sebtisztítás megfelelõ higiéniájának alapja, hogy hozzáférhetõ legyen
a tisztító. Víz nem minden esetben van a közeledben, amikor sebet
szeretnél tisztítani. QuickClean-nel állandóan lehetõséged van a sebek
és vágások azonnali tisztítására gyorsan és higiénikusan. A falitartó a
munkavégzés helyének közvetlen közelébe helyezhetõ, így minden
dolgozó könnyen hozzáférhet a sebtisztítókhoz, ha baleset történik.

Elsõsegély állomás

Szemkimosó,
amely állandóan
elérhetõ

A tükör könnyebbé teszi a sérülés
mértékének megítélését, és a
megfelelõ öblítést

Ebben az esetben a ragtapaszok is
állandóan elérhetõk - akár fél kézzel is.

Méretek: 515 mm x 300 mm
Cikkszám: 5101

Könnyen kezelhetõvé
tesszük az elsõsegélyt
Rendszerezett elsõsegély
Összeraktuk az elsõsegélyhez szükséges legfontosabb termékeket.
Felszerelheted a munkahelyed veszélyes területeire, akár a
mellékhelyiségekbe, kávézóba, vagy ahol a legnagyobb szükség van rá.
Kiindulópont a Te szükségleted
Az Elsõsegély Állomás tartalmaz 500ml-es Plum Szemkimosót, Quick
Fix ragtapaszadagolót 45 db rugalmas és 45 db vízálló ragtapasszal
feltöltve és Quick Clean 45 db-os sebtisztító kendõt. Ezzel az egy
állomással megoldható a szemkimosás és a kisebb karcolások, vágások
tisztítása és kezelése. Biztosítja a gyors és könnyû elsõsegélyt, amely
biztonságot ad Neked és kollégáidnak egyaránt.
Az elsõsegély lényege, hogy tudd, hol találhatod a szükséges
segítséget - a leggyorsabban, közvetlenül a baleset megtörténte után.

A sebtisztítás a higiénia
szempontjából nagyon
fontos

Tedd biztonságosabbá a munkahelyed
igényeidhez igazodó elsõsegély megoldásokkal

További információk: www.plum.hu

Plum Magyarország Kft.
Telefon: + 36 88 326 006 - Fax: +36 88 326 006
info@plum.hu - www.plum.hu

