Pierwsza pomoc
łatwo, szybko, efektywnie

Pierwsza pomoc powinna
być łatwo dostępna
Każdego dnia mniejsze i większe wypadki mają miejsce - taka
jest nasza rzeczywistość, dlatego ważne jest, aby produkty
pierwszej pomocy były łatwo dostępne.
Oferujemy Tobie i Twoim współpracownikom szeroką gamę
produktów pierwszej pomocy umożliwiających szybkie,
bezpieczne i higieniczne opatrywanie zarówno drobnych
skaleczeń jak i urazów oka.
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Twoje potrzeby są dla nas punktem wyjścia
Produkty wchodzące w skład zestawu pierwszej
pomocy to plastry, chusteczki do oczyszczania
ran oraz szeroka gama rozwiązań do
przemywania oczu. Możesz łączyć produkty, jak
tylko chcesz.
Ważne jest, że produkty pierwszej pomocy mają
zastosowanie do wszystkich wypadków, które
mogą wystąpić w czasie Twojej pracy.

Kluczem jest dostępność!
Łatwy dostęp jest bezcenny. Pomoc powinna być
pod ręką – nie w szafie, na dnie szuflady czy w
innym trudno dostępnym miejscu. Dlatego nasze
produkty można zamontować w widocznym
miejscu. Dotyczy to zarówno poszczególnych
produktów, jak i zestawu Pierwszej Pomocy.
Zajrzyj na następne strony, aby dowiedzieć się
więcej. Zrób to, zanim przydarzy się kolejny
wypadek.

Szybka pomoc ma zasadnicze znaczenie
Jeżeli dojdzie do wypadku, szybkie uzyskanie
pierwszej pomocy ma kluczowe znaczenie dla
Twojego zdrowia. Zwłaszcza, gdy dojdzie do
urazu oka. Szybka pierwsza pomoc jest również
ważna w przypadku drobnych urazów jak rany i
skaleczenia. Ograniczasz dolegliwości i szybko
wracasz do pracy.
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Masz tylko jedną parę oczu
– dbaj o nie!
Jakie łatwe jest płukanie Twoich oczu!

Wyjmij butelkę ze stacji.

Odkręć nakrętkę.

Odchyl głowę do tyłu i
płucz,

albo przechyl głowę do
przodu, aby uniknąć
zamoczenia ubrania.

Ważne: Przy wszystkich urazach oka, płyny, które mają kontakt z okiem, muszą mieć łagodny i
równomierny strumień. Dlatego naciskaj butelkę delikatnie - nie wyciskaj. Zawsze skontaktuj się z
lekarzem i kontynuuj płukanie w czasie drogi do lekarza.
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EYE WASH - PŁUCZKA DO OCZU

Kształt nakrętki
pokrywa się z
naturalną krzywizną
oka - to czyni nasz
produkt wygodnym,
higienicznym i łatwym w
użyciu.

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów
Wzrok jest niezbędny do wykonywania
większości czynności, dlatego zadbaj o swoje
oczy. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie zawsze
wystarczą. Nikt nie może uchronić Cię przed
nieszczęśliwymi wypadkami, ale możesz się
do nich przygotować. Z naszym rozwiązaniem
płuczek do oczu zrobisz to najlepiej.
Kluczowy moment
Jeśli dojdzie do wypadku, pierwsze kilka sekund
może rozstrzygnąć czy utracisz wzrok, czy nie.
Dlatego, w każdym miejscu, gdzie istnieje ryzyko
uszkodzenia wzroku szybki dostęp do oczomyjki
ma zasadnicze znaczenie.
Efektywne rozwiązania
Plum Eye Wash nadaje się do wypłukania ciała
obcego z oka, natomiast pH Neutral służy do
neutralizacji kwasów i substancji zasadowych w
oku i na skórze.
Elastyczny system rozwiązań
Szeroka oferta produktów pozwala uzyskać
optymalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb.
Posiadamy małe i duże zestawy do łatwego

montażu na ścianie. Mamy również mniejsze
zestawy przenośne, które można wziąć do
samochodu, do skrzynki z narzędziami czy
apteczki albo przewozić w specjalnym etui.
Jałowość i trwałość
Sterylnie zamknięta płuczka do oczu może być
przechowywana przez okres 3 lat. Nie wymaga
czyszczenia ani konserwacji. Termin ważności
jest czytelny i dobrze widoczny na etykiecie
butelki.
Łatwa i szybka w obsłudze
Nasz system został tak stworzony, aby w łatwy
i szybki sposób przepłukać oczy. Dwa proste
ruchy i butelka jest gotowa do użycia. Zrozumiała
instrukcja, piktogramy na butelkach i zestawach
umożliwiają płukanie oczu w sposób prawidłowy i
bezpieczny.
Prawidłowe użycie
Ergonomiczny kształt nakrętki zapewnia łatwe
i bezpośrednie dotarcie roztworu do płukanego
oka. Butelki posiadają znak CE zgodnie z
przepisami dla produktów medycznych.
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pH Neutral

Uczyń swoje miejsce pracy bezpieczniejszym, gdy
pracujesz z kwasami i zasadami
Kwasy i zasady mogą dostać się do oka jako ciała stałe, ciecze lub gazy. Wybuch akumulatora
może prowadzić do poważnych obrażeń oczu przez kwasy, jednak gorsze jest nawet tylko kilka
kropel silnych zasad.

Siła poparzeń kwasami zależy przede
wszystkim od:
•	Stężenia substancji chemicznej - silne kwasy i
zasady są bardzo żrące.
•	Temperatury - wysoka temperatura zwiększa
właściwości żrące substancji chemicznych.
•	Czasu kontaktu - im dłuższy jest czas kontaktu,
tym głębiej wnika substancja, a w konsekwencji
zwiększa się ryzyko poważnych obrażeń.
Zadecydować może kilka sekund
W przypadku wypadków z kwasami i zasadami
zalecane jest, aby jak najszybciej chemicznie
zneutralizować pH do poziomu około 7,4, co jest
normalnym poziomem pH płynu w oku. Najlepszy
efekt uzyskuje się, zanim kwas lub zasada
przeniknie przez rogówkę. Im silniejszy kwas lub
zasada, tym dłuższy czas neutralizacji.
W celu optymalizacji bezpieczeństwa, tam gdzie
istnieje ryzyko obrażeń kwasami lub zasadami,
roztwór do przemywania oczu powinien być:
• Łatwo dostępny
• Szybki do stosowania
• Skuteczny
Płyn do przemywania oczu musi być skuteczny
pH Neutral jest 4,9% buforem fosforanowym, który
szybko i skutecznie neutralizuje nawet bardzo
silne kwasy i substancje zasadowe. Płyn jest
zbudowany z kwasów fosforowych, obecnych też
w organizmie. Część buforu wodorofosforanu jest
skuteczna wobec kwasów, natomiast część buforu
diwodorofosforanu reaguje z zasadami. Zwykła
woda lub 0,9% roztwór chloru sodu zapewniają
tylko efekt rozcieńczania i płukania. Oznacza to, że
potrzebujesz więcej płynu i czasu do płukania oczu.

Metodą miareczkowania w teście in vitro w
naszym laboratorium przetestowaliśmy działanie
neutralizujące pH Neutral na silnych kwasach i silnych
substancjach zasadowych. Porównaliśmy je z efektem
standardowego płynu do płukania oczu tj. 0,9%
roztworem chlorku sodu. Wynik badania wyraźnie
wskazuje, że pH Neutral jest w stanie przywrócić
wartość pH zarówno kwasu i zasady do poziomu
neutralnego. Standardowy płyn do płukania oka daje
tylko niewielkie zmiany w poziomie pH (rys. 1).
Skuteczność pH Neutral została potwierdzona
badaniami naukowymi1)2)
Zaleca się korzystanie z pH Neutral
ph Neutral jest 2 minutową pierwszą pomocą dla
oczu w razie wypadków z kwasami lub substancjami
zasadowymi. Celem płukania butelką pH Neutral
jest obniżenie pH chemikaliów do nieszkodliwego
poziomu tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy,
aby kontynuować płukanie Plum Eye Wash (0,9%
chlorek sodu) również w drodze do lekarza.
Dalsze badania prowadzone przez zewnętrznych
specjalistów potwierdzają, że zalecany 2 minutowy
czas płukania przy użyciu pH Neutral jest
bezpieczną procedurą3)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) C
 orydon L, Høgsbro M, Cheeseman J, Jacobsen ME. Clinical Trial of Eye
Irrigation with Buffer Solution. Clinical investigation report. Vejle Sygehus, 2003.
4) D
 amgaard 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.
Cała dokumentacja jest dostępna na życzenie.
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EYE WASH - PŁUCZKA DO OCZU

Szybkie i efektywne
działanie ma zasadnicze
znaczenie dla rozmiaru
uszkodzeń oczu w
wypadku z udziałem
kwasów lub substancji
zasadowych. Poparzenia
mogą być bardzo
poważne i powstać w
krótkim okresie czasu.
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* Badanie miareczkowania (in vitro) wykonano w laboratorium przez Plum A/S. Badanie
wykonano przez dodawanie kropel pH Neutral i 0,9% roztworu chlorku sodu do roztworu
zawierającego 1 krople kwasu siarkowego + 40 ml wody oraz odpowiednio, 1 kropli
wodorotlenku potasu + 40 ml wody. Mierzono zmiany wartości pH i ilość używanego płynu
do płukania.

Dopasowane do potrzeb
pH Neutral jest w małej, praktycznej butelce o
poj. 200 ml. Łatwo można umieścić go blisko
miejsca pracy, w skrzynce na narzędzia lub
w zestawie pierwszej pomocy itp. Ponadto,
pH Neutral jest też w butelce o poj. 1000 ml
z unikalnym, prysznicowym kurkiem, który
gwarantuje, że płyn szybko można zastosować
na dużą powierzchnię ciała. Obie butelki
wystarczają na 2 minuty płukania.

Kilka prostych kroków i
produkt jest gotowy do
użycia
•	Odkręć nakrętkę zgodnie
ze strzałkami, aż zerwiesz
zabezpieczenie
•	Odchyl głowę do tyłu
i rozpocznij płukanie
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Nie musisz wybierać,
które oko płukać
Zdarzają sie wypadki, w których dochodzi do
uszkodzenia obu oczu. Jednak do tej pory nie było
mobilnego rozwiązania umożliwiającego przemywanie
obu oczu jednocześnie. Dotychczas trzeba było zadać
sobie bardzo trudne pytanie: które oko ratować?
Już nie musisz tego robić. Plum Duo w wielu
przypadkach jest ważnym uzupełnieniem istniejących
już systemów do płukania oczu. Możesz zamówić
Plum Duo zarówno z pH Neutral jak i Plum Eye Wash
z 0,9% chlorkiem sodu.

Nie trać cennego
czasu, gdy
uszkodzisz oczy.
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Z Duo możesz
łagodnie i
równomiernie
przemywać oczy.

Kształt nakrętki
pomaga trzymać
oczy otwarte
podczas płukania.

EYE WASH

W ten sposób ochronisz swoje oczy
W razie wypadku najważniejsze jest szybkie i skuteczne przepłukanie
oczu tak, aby zapobiec obrażeniom lub je ograniczyć. Nasz katalog
produktów jest tak szeroki, że znajdziesz rozwiązanie zgodne z Twoimi
potrzebami. Poniżej przedstawiamy plan postępowania w wypadku
różnych urazów oczu. Plan można zamówić oddzielnie lub pobrać ze
strony www.plum.eu.

Plan pierwszej pomocy w przypadku obrażeń oczu
RODZAJ
ZANIECZYSZCZENIA
Ciała obce takie jak pył,
kurz, odpryski metalowe i
drewniane itp.

Zanieczyszczenie
kwasami

Zanieczyszczenie
zasadami

Inne zanieczyszczenia jak
rozpuszczalniki i oleje

PŁUKANIE

Plum Eye Wash

pH Neutral

pH Neutral

Plum Eye Wash

KONTYNUACJA
PŁUKANIA

CZAS PŁUKANIA

Plum Eye Wash

Płucz tak długo, aż
wypłuczesz ciało obce

Plum Eye Wash

Płucz 2 minuty pH Neutral, aż
opróżnisz butelkę i kontynuuj
płukanie Plum Eye Wash w
drodze do lekarza.

Plum Eye Wash

Płucz 2 minuty pH Neutral, aż
opróżnisz butelkę i kontynuuj
płukanie Plum Eye Wash w
drodze do lekarza.

Plum Eye Wash

Płucz, aż uczucie dyskomfortu
minie i kontynuuj płukanie
Plum Eye Wash w drodze do
lekarza.

Ważne: Zawartość Plum Eye Wash musi dostać się do oka w sposób łagodny. Naciskaj butelkę łagodnie, nie wyciskaj!

Wypadki z kwasami lub zasadami
Podczas zanieczyszczenia kwasami lub zasadami
do poparzenia dochodzi w chwili kontaktu
substancji żrącej z okiem. W takich przypadkach
zalecamy użycie pH Neutral.
Urazy mechaniczne
Czas jest ważny również przy urazach
mechanicznych spowodowanych np. przez
metalowe lub drewniane wióry, kurz i innego
rodzaju brud. Natychmiastowe płukanie
zapobiega przyklejeniu się ciała obcego do oka
i jego poważnym uszkodzeniom. Optymalnym
rozwiązaniem będzie Plum Eye Wash.

Znajdź kombinację, która najbardziej Tobie
odpowiada
Oferujemy płuczki do oczu o zróżnicowanych
pojemnościach i zastosowaniach. Możesz sam
wybrać produkty, które spełnią wszystkie Twoje
oczekiwania zgodnie z charakterystyką Twojego
stanowiska pracy.
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Gdy chcesz wypłukać ciało obce z oka
200 ml Plum Eye Wash

500 ml Plum Eye Wash

1000 ml Plum Eye Wash

Małe i sterylne
buteleczki z 0,9% roztworem chlorku sodu.
Specjalnie zaprojektowane etui umożliwia
umieszczenie butelki w
skrzynce z narzędziami, w apteczce lub w
podobnym miejscu.

Butelka może być uzupełnieniem zestawu lub
wisieć samodzielnie.

Czas płukania:
2 min.
Nr art.:
4691
Opakowanie: 10 x 200 ml

Czas płukania:
5 min.
Nr art.:
4604
Opakowanie: 12 x 500 ml

1000 ml Plum Eye Wash Duo
Sterylne rozwiązanie z
0.9 % chlorkiem sodu.
Rozwiązanie do jednoczesnego płukania
obu oczu.
Może być uzupełnieniem zestawu Duo Eye
Wash.

Czas płukania:
5 min
Nr art.:
4800
Opakowanie:6 x 1000 ml

Zestaw Plum Eye Wash z 2 butelkami
Szybki sposób płukania
oczu. Zestaw jest łatwy
do zamontowania. Zestaw wyposażony jest
w lusterko i zrozumiałą
instrukcję, aby zapewnić łatwe i szybkie przemycie oczu w razie
wypadku. Nie nadaje
się do miejsc brudnych
i zakurzonych.

Zestaw Plum Eye Wash z 1 butelką
Zestaw naścienny 1x500 ml Plum Eye
Wash i wymienny
piktogram. W szczególności nadaje się
tam, gdzie występuje
potrzeba szybkiego
dostępu do płuczki
do oczu - w małych
zakładach pracy oraz
jako rozwiązanie
przenośne.

Czas płukania:
Nr art.:
Opakowanie:

5 min.
4611
1 szt.

Zestaw Plum Eye Wash Maxi
Naścienny zestaw składający się z 2x1000
ml Plum Eye Wash,
uchwytów naściennych, wymiennego
piktogramu i lusterka.
Wystarcza na 20 min
płukania. Przydatny
jest, gdy potrzebne
jest długie płukanie,
a ryzyko urazu oka
bardzo duże.

Butelka może wisieć
samodzielnie lub być
uzupełnieniem do
zestawu Plum Eye
Wash Maxi.

Czas płukania: 10 min.
Nr art.:
4707
Opakowanie: 6 x 1000 ml

Zestaw Plum Eye Wash Duo
Zestaw naścienny
zawiera 1 x 1000 ml
Plum Eye Wash Duo,
system do mocowania,
piktogram i lustro. W
szczególności nadaje
sie do mniejszych
miejsc pracy.

Czas płukania:
Nr art.:
Opakowanie:

5 min.
4802
1 szt.

Zestaw Plum Eye Wash z 2 butelkami
Pyłoszczelny zestaw
naścienny z odpornego na uderzenia
polistyrenu. Zawiera
2x500 ml Plum Eye
Wash. W szczególności
nadaje się do miejsc
zakurzonych, takich
jak produkcja oraz jako
rozwiązanie mobilne. Na pokrywie jest
piktogram, a w środku
lusterko.
Dostępne także z elementem grzewczym

Czas płukania: 10 min.
Nr art.:
4694
Opakowanie:
1 szt.

Czas płukania: 20 min.
Nr art.:
4708
Opakowanie:
1 szt.

Zestaw Plum Eye Wash Duo
Pyłoszczelny zestaw
naścienny zawierający
2 x 1000 ml Plum Eye
Wash Duo, piktogram
na zewnątrz i w środku
lusterko. W szczególności nadaje się do
brudnych i zakurzonych
miejsc jak produkcja
lub jako rozwiązanie
mobilne.

Czas płukania: 10 min.
Nr art.:
4816
Opakowanie:
1 szt.

Wszystkie butelki płuczek mają znak CE i okres ważności 3 lata!
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Czas płukania: 10 min.
Nr art.:
4650
Opakowanie:
1 szt.

200 ml pH Neutral

500 ml pH Neutral Duo

EYE WASH

Rozwiązania dla kwasów i zasad
1000 ml pH Neutral do szybkie płukania

Mała i poręczna butelka
z roztworem 4,9%
buforem fosforanowym,
który szybko neutralizuje kwasy i zasady.
Butelkę łatwo można
zabrać ze sobą w specjalnie przygotowanym
do tego etui, umieścić
w apteczce
lub przytwierdzić do
ściany.

Sterylne rozwiązanie z
4.9 % buforem fosforanowym przeznaczone
jest do szybkiej neutralizacji kwasów i zasad
Umożliwia płukanie
obu oczu jednocześnie.
Używane również jako
uzupełnienie zestawu
Duo Eye Wash.

1000 ml butelka z 4,9%
buforem fosforanowym
przeznaczona jest do
szybkiej neutralizacji
kwasów I zasad
na skórze. Butelka
wyposażona jest w specjalną końcówkę, która
umożliwia szybką
i równomierną aplikacje
na dużą powierzchnię
ciała. Możesz ją umieścić blisko swojego
stanowiska pracy, w
skrzynce na narzędzia

Czas płukania:
2 min.
Nr art.:
4752
Opakowanie: 10 x 200 ml

Czas płukania:
2 min.
Nr art.:
4801
Opakowanie: 6 x 500 ml

Czas płukania:
2 min.
Nr art.:
4746
Opakowanie: 6 x 1000 ml

1000 ml pH Neutral do szybkie płukania

Zestaw pH Neutral i Plum Eye Wash

Zestaw naścienny z
piktogramem. Może
być montowany w
pobliżu stanowisk
pracy, nie potrzebuje
instalacji wodnej.
Doskonale nadaje się,
jako pierwsza pomoc w
razie wypadku.

Czas płukania:
Nr art.:
Opakowanie:

2 min.
4741
1 szt.

Zestaw pH Neutral i Plum Eye Wash
Pyłoszczelny zestaw
naścienny z odpornego
na uderzenia
polistyrenu. Zawiera
200 ml pH Neutral i
500 ml Plum Eye
Wash. W szczególności
nadaje się do miejsc
zakurzonych, takich
jak produkcja oraz jako
rozwiązanie mobilne.
Na pokrywie jest
piktogram, a w środku
lusterko. Dostępny
także z elementem
grzewczym
Czas płukania:
Nr art.:
Opakowanie:

7 min.
4787
1 szt.

Otwarty zestaw
naścienny
umożliwiająca szybkie
płukanie oczu,
który jest łatwy do
zamontowania. Stacja
wyposażona jest w 200
ml pH Neutral i 500
ml Plum Eye Wash
oraz lusterko i
zrozumiałą instrukcję,
aby zapewnić łatwe
i szybkie przemycie
oczu w razie wypadku.
Nie nadaje się do
miejsc brudnych i
bardzo zakurzonych.
Czas płukania:
Nr art.:
Opakowanie:

7 min.
4773
1 szt.

Plum CombiBox Duo

Wszystkie butelki płuczek mają znak CE i okres ważności 3 lata!

Zestaw naścienny
zawiera 500 ml pH
Neutral Duo i 1000 ml
Plum Eye Wash Duo,
system mocowań,
piktogram i lustro.
Szczególnie przydatny
w miejscach, gdzie
istnieje ryzyko urazów
oczu z udziałem kwasów i zasad.

Czas płukania:
Nr art.:
Opakowanie:

7 min.
4803
1 szt.

Etui na butelki 200 ml

Pyłoszczelny zestaw
naścienny zawiera 1 x
500 ml pH Neutral Duo
i 1 x 1000 ml Plum Eye
Wash Duo, piktogram
na pokrywie i lusterko w
środku. W szczególności nadaje się do miejsc
zakurzonych, gdzie
istnieje ryzyko urazów
z udziałem kwasów i
zasad.

Czas płukania:
Nr art.:
Opakowanie:

Plum CombiStation Duo

7 min.
4810
1 szt.

Praktyczna torba, którą
można przytwierdzić
do pasa, ubrania
roboczego lub innego
miejsca. Łatwo się
otwiera. Jeżeli dojdzie
do wypadku, zapewni
higieniczną ochronę
butelkom.

Nr art.:
Opakowanie:

4692
10 szt.
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Nie trać
czasu na urazy

Quick

F X

Dobrze jest mieć zestaw pierwszej pomocy, gdy dojdzie
do wypadku. Każdego dnia w każdym zakładzie dochodzi do
drobnych urazów. W większości tych sytuacji wystarczy plaster i
można wracać do pracy. Z QuickFix możesz ulepszyć swój zestaw
pierwszej pomocy. Opatrywanie skaleczeń nie będzie zajmować
więcej czasu, niż potrzeba. Ponadto system jest higieniczny, prosty
w użyciu i łatwo dostępny.

Unikalny dozownik jest podstawą systemu:

• Zapewnia natychmiastowy dostęp do plastrów
• W większości przypadków jest rozwiązaniem łatwym,
szybkim i higienicznym
• Może być używany jedną ręką
• Może być wypełniony różnymi rodzajami plastrów w
zależności od potrzeb
• Łatwo zobaczyć, że jest pusty
• Łatwo zatrzymać krwawienie, również bez zaplamienia
innych plastrów krwią
• Małe wymiary ułatwiają użycie
• Zawiera półki do przechowywania drobnych rzeczy
• Każdy plaster jest zapakowany osobno
• Może być zamknięty

Wodoodporne

Zawartość dozownika:
2 op. wodoodpornych plastrów
Nr art.: 5501
Opakowanie: 1 szt.

QuickFix wodoodporne
plastry - uzupełnienie
zawiera 45 plastrów
Nr art.: 5511
Opakowanie: 6 x 45 szt.

Wodoodporne plastry nadają się w szczególności do wilgotnych
miejsc pracy. Plastry są wyprodukowane z materiału ochronnego
PE, który umożliwia skórze oddychać.

Wykrywalne

Zawartość dozownika:
2 op. wykrywalnych plastrów
Nr art.: 5503
Opakowanie: 1 szt.

QuickFix wykrywalne plastry uzupełnienie zawiera 45 plastrów
Nr art.: 5513
Opakowanie: 6 x 45 szt.

Niebieskie plastry posiadają metalowy element, który wychwytują
wykrywacze metalu. Plastry są wyprodukowane z materiału ochronnego PE, który umożliwia skórze oddychanie.

Elastyczne

Zawartość dozownika:
2 op. elastycznych plastrów
Nr art.: 5502
Opakowanie: 1 szt.

QuickFix elastyczne
plastry - uzupełnienie
zawiera 45 plastrów
Nr art.: 5512
Opakowanie: 6 x 45 szt.

Plastry elastyczne ruszają się razem ze skórą, dlatego są takie
wygodne. Plastry umożliwiają skórze oddychanie.

Elastyczne i wodoodporne

Dozownik plastrów QuickFix zawiera 1 op. plastrów elastycznych i 1 op.
plastrów wodoodpornych.
Nr art.: 5507. Opakowanie: 1 szt.

Takie połączenie spełnia większość oczekiwań w miejscach pracy. Jest
to dobre rozwiązanie zarówno tam, gdzie jest wilgotno, jak i tam, gdzie
zależy nam na komforcie.

Dozownik QuickFix ma tylko 23 cm szerokości i 13,5 cm wysokości. Pomimo niewielkiego rozmiaru zawiera 90 plastrów. W ten sposób dozownik
z plastrami można umieścić tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Praktyczne wkłady można używać samodzielnie np. umieścić w schowku
samochodowym.
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Nasze długie plastry QuickFix oferują następujące korzyści:
•
Większa ochrona w przypadku ran ciętych i urazów palców
•
Wielokrotne owinięcie wokół palca zapewnia lepszą przyczepność i
dłuższe utrzymywanie się plastra
•
Wysoki komfort stosowania dzięki elastycznemu i oddychającemu
materiałowi
•
Proste użycie – szybki powrót do pracy
•
Wysoki standard higieny – każdy plaster jest zapakowany osobno
•
Wiele kombinacji z różnymi plastrami QuickFix w dozowniku QuickFix
•
Mniejsze zużycie – nie trzeba naklejać kilku mniejszych plastrów jeden na
drugi

Szybki powrót do pracy

Po wyciągnięciu długiego
plastra z dozownika

jest on natychmiast
gotowy do użycia.

Dozownik długich elastycznych plastrów QuickFix

Dozownik plastrów z 2 × 30 szt.
długich elastycznych plastrów
Nr art.: 5528
Opakowanie: 1 szt

QuickFix refill with
30 Elastic Long
Nr art.: 5508
Opakowanie: 6 x 30 units

Długi elastyczny plaster do wielokrotnego owijania wokół palca. Elastyczny
i oddychający materiał dopasowuje się do ruchów skóry i zapewnia wysoki
komfort nakładania. Nadaje się do szerokiego zakresu urazów i ran ciętych.
Optymalna przyczepność nawet w przypadku narażenia na znaczne
uszkodzenia mechaniczne.
Wymiary dozownika: 23 × 13,5 cm

Plaster można przykleić tylko jedną
ręką.

Dozownik długich wykrywalnych plastrów QuickFix

Dozownik plastrów z 2 × 30 szt.
długich wykrywalnych plastrów
Nr art.: 5529
Opakowanie: 1 szt

QuickFix refill with
30 Detectable Long
Nr art.: 5509
Opakowanie: 6 x 30 units

Długi wykrywalny plaster z metalowym elementem zatopionym w materiale
do wielokrotnego owijania wokół palca. Długi niebieski plaster optycznie
przyciąga wzrok i jest wykrywany jest przez detektory metalu. Zapewnia
optymalną przyczepność nawet w przypadku narażenia na znaczne uszkodzenia mechaniczne w miejscach wymagających higieny (np. przemysł
przetwórstwa żywności, kuchnie itd.). Elastyczny i oddychający materiał
dopasowuje się do ruchów skóry i zapewnia wysoki komfort nakładania.
Wymiary dozownika: 23 × 13,5 cm

Zawsze pod ręką
Dzięki nowemu produktowi QuickFix Mini możesz zapomnieć o czasochłonnych i
często trudnych poszukiwaniach plastrów. Niewielkie, praktyczne opakowanie można
trzymać w schowku w samochodzie, w skrzynce na narzędzia, w torbie, w kieszeni,
w apteczce pierwszej pomocy itd. Z QuickFix Mini jesteś zawsze przygotowany na
drobne urazy, których nie sposób uniknąć. Zestaw zawiera 30 elastycznych plastrów.
Nr art. 5504
Opakowanie: 30 x 30 plastrów
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PLASTER

Długie plastry do dozownika plastrów QuickFix

Użyj chusteczki do odkażania i
wróć szybko do pracy
Pozwól QuickClean działać
Każde skaleczenie trzeba odkazić, zanim naklei się
plaster. Jeżeli zanieczyszczenie wniknie do rany, to
spowolni jej gojenie.

Łatwo i szybko oczyść skaleczenie

Wyciągnij chusteczkę z
pudełka.

QuickClean - chusteczki odkażające do powieszenia
Jałowe gaziki do powieszenia blisko Twojego
stanowiska pracy. Opakowanie zawiera 40 osobno
zapakowanych jałowych
chusteczek nasączonych
sterylną wodą
Wym. chusteczki:
130 x 200 mm
Chusteczki mają znak CE

Nr art.: 
Opakowanie: 

5550
6 x 40 szt.

QuickClean chusteczki odkażające
Pudełko zawiera 40
chusteczek do czyszczenia ran. Każda zapakowana jest oddzielnie i
nasączona jest sterylną
wodą. Może być używana
samodzielnie lub jako
wkład do powieszenia np.
na ścianie
Wym. chusteczki:
130 x 200 mm
Nr art.:
5551
Opakowanie: 11 x 40 szt.
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Chusteczki mają znak CE

Rozerwij z jednej strony, aby otworzyć
- chusteczka jest gotowa do użycia.

Oczyść ranę szybko i skutecznie.

Cokolwiek robisz, jesteś narażony na drobne urazy. Urazy
mogą stać się poważniejsze, gdy wda się zakażenie. Można
tego uniknąć.
Zakażenia są kosztowne
Oznaką zakażenia może być np. ból palca. W najgorszym
razie może to oznaczać codzienne podrażnienie i dyskomfort
podczas pracy. Jest to zbyt duży koszt w stosunku do
wielkości urazu, dlatego upewnij się, że oczyściłeś ranę lub
skaleczenie - niezależnie od tego jak niepozorne ono jest.
Dobre oczyszczanie ran zaczyna się od dostępności
Ostatecznie, oczyszczanie skaleczeń sprowadza się do
dostępności. Nie zawsze masz dostęp do wody, aby móc
oczyścić ranę. Z QuickClean możesz oczyścić ranę lub
skaleczenie od razu. Możesz powiesić go na ścianie tak, aby
był łatwo dostępny dla Ciebie i Twoich kolegów, gdy będzie
potrzebny.

CHUSTECZKI ODKAŻAJĄCE & PIERWSZA POMOC

Łatwo chwycić
butelkę
i szybko
przemyć oko.

Lustro umożliwia określenie
rozmiaru uszkodzenia i
precyzyjne przemycie rany.

Plaster możesz wyjąć
nawet jedną ręką.

Oczyszczanie ran jest
ważne ze względów
higienicznych.

Wymiary: 515 mm x 300 mm
Art. nr. 5107

Łatwy dostęp do
pierwszej pomocy
Usystematyzowanie pierwszej pomocy
Zebraliśmy najpotrzebniejsze produkty pierwszej pomocy.
Można zamontować je w najbardziej potrzebnym miejscu.
Wyszliśmy na przeciw Twoim potrzebom
Pierwsza pomoc zawiera 500 ml Plum Eye Wash, a
dozownik na plastry QuickFix zawiera 45 plastrów
elastycznych i 45 plastrów wodoodpornych, natomiast
QuickClean zawiera 40 sterylnych chusteczek do
odkażania.
Zestaw pierwszej pomocy możesz używać do
przemywania oczu, drobnych ran i skaleczeń.
Zapewnia łatwą, szybką pomoc dla Ciebie i Twoich
współpracowników.
Gotowość do udzielenia pierwszej pomocy to także
wiedza, gdzie znajdują się odpowiednie produkty. Gdy to
wiesz, możesz udzielić jej szybko i skutecznie.
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Niech Twoje miejsce pracy będzie bezpieczne.
Pierwsza pomoc – rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb
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