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Zestaw naścienny zamykany Plum iBOX - roztwór do 

p łukan ia  oka ,  c ia ło obce ,  DUO bu te lka  2*1000 ml , 

chlorek sodu 0,9%, dozownik z plastrami elastycznymi

133.204.106Kod produktu:
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Pyłoszczelny zestaw Plum Eye Wash ze sterylnie zamkniętymi butelkami (płuczkami) z roztworem do płukania oczu, w 

zamykanym pudełku z możliwością powieszenia na ścianie oraz dozownik z plastrami elastycznymi.

 

CECHY:

Przeznaczony do wypłukania ciała obcego z oczu

Przeźroczysty front pudełka pozwala na szybki i skuteczny przegląd dat

Wykonany z odpornego na uderzenia poliestru

Szczególnie nadaje się do miejsc brudnych i zakurzonych

Wystarczy wyjąć jedną z butelek z uchwytu, odkręcić nakrętkę i rozpocząć płukanie

Nakrętka jest jednocześnie podwójną (DUO) wylewką płuczki, której kształt pomaga zachować otwarte oczy podczas 

płukania a także przemywać je jednocześnie w sposób łagodny i równomierny

Piktogramy na ścianie i butelkach oraz prosta i jasna instrukcja umożliwiają płukanie oczu w sposób prawidłowy i 

bezpieczny

Okres przydatności do użycia 3 lata

Czas płukania około 10 min

Znak CE

IP55

Zgodność z normą EN 15154-4

Dozownik z plastrami wyciąganymi od dołu to kompletny i łatwy w użyciu system, gwarantujący, że plastry są zawsze pod 

ręką, gotowe do użycia

Budowa dozownika pozwala uniknąć zanieczyszczenia lub zakrwawienia pozostałych plastrów

Po wyjęciu plaster jest już częściowo odklejony - umożliwia to przyklejenie plastra jedną ręką

Część plastra wystającą z dozownika pokrywa warstwa ochronna, dzięki czemu produkt jest odporny na zabrudzenia

Niewielkie wymiary 8,5 x 13,0 x 3,5 cm umożliwiają zamocowanie w każdym miejscu poprzez przykręcenie do ściany lub 

przymocowanie za pomocą pasków samoprzylepnych (zestaw montażowe w komplecie)

Możliwość ponownego uzupełnienia plastrami elastycznymi lub wodoodpornymi

 

SKŁAD ZESTAWU:

Box z przezroczystym frontem – 1 szt

Butelka pojemność 1000 ml (roztwór - chlorek sodu 0,9% Plum Eye Wash DUO ) – 2 szt

Piktogram ścienny (plan przemywania oczu)

Wspornik ścienny

Lustro

Dozownik na plastry PLUM QuickFix Uno, 1*45 plastry elastyczne - 1 szt

PARAMETRY TECHNICZNE:

Baza wiedzy https://www.topserw.pl/plyny-do-plukania-oczu-jako-srodek-pierwszej-pomocy,38,6

9

Czas płukania 10 min

Katalog https://www.topserw.pl/pluczki-do-oczu,40,73

Marka Plum

Norma EN 15154

Pojemność 2 x 1000 ml

Przeznaczenie produktu Wypłukiwanie ciała obcego

Termin przydatności 3 lata

Typ produktu Zestaw

Zawartość Sterylny roztwór chlorku sodu 0,9%


