Прва помош

За безбедно
работно место

Средство за испирање на очи
Фластери
Кутија за прва помош

Оптимална безбедност.
Безбедност. Прва помош.
Со помош на решението за Прва помош на Plum можно е да се минимизира бројот
на несреќи на работното место,нивните лоши последици и помага за ефикасно работење на
вашите вработени и компанијата.
При секојдневната работа може да дојде до најразлични незгоди.
Во овие ситуации важно е првата помош да биде брза
и професионална.Со помош на големиот избор на наши производи
Ви овозможуваме лесно да може да постапите во случајна мали
исеченици, повреди, оштетување на очите, и сето тоа на хигиенски,
сигурен начин заедно со вашите соработници .
Нашата кутија за прва помош гарантира дека помош та секојпат ќе
Ви биде при рака и во случај на мали повреди.

РЕШЕНИЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ВАШЕТО РАБОТНО МЕСТО.

Ви нудиме широк избор на производи за прва помош, како што се средства за
испирање на очи, фластери, паломи за чистење на рани итн. .. Вие едноставно
можете да ги изберете производите кои на Вам Ви се
потребни на Вашето работно место. Работите во канцеларија? Во
лабароторија каде се користат хемикалии? Во фабрика за преработка на храна? Или
можеби во работилница за поправање на автомобили? Plum производите можат
многу да бидат корисни во било кое деловно
опкружување.

Речиси потполно го
има изгубено видот
поради лабавото црево

”

Hanstholm Fiskemelsfabrik ја има
развиено производната единица, но
пред неколку години фабриката го
немала на располагање средството за
испирање на очи.Поради тоа еден од
вработените платил со висока цена:
кога едно од цревата станало лабаво
и базата влегла
во двете очи, речиси целосно го
изгубил видот. По незгодата
фабриката започнала да обрнува
повеќе внимание на начинот на
давање на прва помош. »Да би го
имале во тоа време средство за
испирање на очите, како што е pH
Neutral DUO, и оваа незгода би била
помалку трагична. Денес на нас ни е
веќе при рака« рече раководителот за
набавка на компанијата,
Ronni Jorgensen.
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Зеленото Plum средство за испирање на очи
помага при отстранување на прашина и страно
тело од очите.

pH Neutral во сино шише веднаш дава помош дури и во случај
повредата на окото да е предизвикана од надворешна киселина
и база.

Лесно е да се ракува
со шишињата кои го
осигуруваат
постојаното и нежно
испирање на очите.

Економско пакување,
рокот на важност може
да биде дури и 3
години. Датумот на
истекот на рокот е јасно
обележан на амбалажа.

Правилното користење
на средствата за
испирање на очи
можете да го погледнете
на пиктограмот.

Чашата за испирање на
очи, направена е од мека
пластика и одговара на
обликот на окото.
Треба нежно да се стисне
пред да се стави на очите.
На тој начин затворачот ќе
Ви помогне очите да Ви
останат отворени за
целото време на испирање
и се овозможува
максимално чистење.

Лесно и брзо се отвора.
Со еден единствен
потег средството е
спремно за употреба.

Благодарение на
ергономското средство
за испирање на очи со
DUO, истовремено
може да се изврши
испирање на двете очи.
Чашката за испирање
овозможува очите да
осстанат отворени за
целото време на
испирање.

Ние мислиме на се
.Зеленото Plum средство за испирање на очи

нуди брзо решение за незгодите предизвикани
од механички нечистотии. pH Neutral ги
неутрализира материјалите од нечистотии и
бази.
Имате само две очи – Внимавајте на нив!
Очите се меѓу најважните сетила. Затоа внимавајте на нив! Секој пат се случуваат
незгоди. Не можеме секојпат да ги спречиме, но можеме да се подготвиме за итна
прва помош. Доколку повредата на очите веќе се случила, секоја секунда е важна!
И најмало закаснување може да биде пресудно дали ќе го изгубите видот или не.
Затоа е многу битен брзиот пристап на средството за испирање на очи и прва
помош.

Единствено решение за испирањен на очи
Благодарејќи на нашиот широк избор на производи едноставно можете да го
изберете решението кое е најоптимално за Вашата компанија. Одберете место на
кое ќе можете да го прицврстите на зидот, директно на Вашето работно место. Или
помали средства, лесни за носење, во возоло, кутија со алати или кутија за прва
помош – можете да го чувате средството за испирање на очи и во специјално
изработени торбици околу половината.

Шишињата за испирање
на очи имаат CE
сертификат.
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Како да ги избегнеме повредите на очите
Plum средството за испирање на очи и прва помош
ја отстранува нечистотијата и прашината од очите, а
средството pH Neutral ги неутрализира
материјалите од киселини и бази.
Нашите производи се развиени со помош на квалификувани стручни лица за очи.
Тоа значи дека за време на изработката на средствата за испирање на очи сме мислеле
и на најситните детали. Пиктограмите Ви помагаат за правилно
користење. Затворачот овозможува окото да остане отворено за време на
испирањето.Течноста на тој начин доаѓа во допир со окото на пригодно место,
подеднакво и во оптимални количини.

Plum средствоо за испирање на
очи е лесно да се употреби ако се
случила несреќа.

Свртете го затворачот во правец
на стрелките се додека не се
отвори шишето.

Наклонете се малку, притиснете го
шишето и започнете со испирање.

После тоа окото може да се испере
и ако малку се наклоните напред.

План на прва помош во случај на повреда на очите
1
Го дефинираме
видот на повредата
Надворешни материјал
прашина, чад,
парчиња од дрво и
метал

Киселина

2
Го одбираме соодветното
средство за испирање
Plum средство за
испирање на очи и прва
помош

3
Продолжуваме
со испирање
Plum средство за
испирање на очи
прва помош

Plum средство за
pH Neutral

испирање на очи и прва
помош

База

pH Neutral

Plum средство за
испирањена очи и прва
помош

Останати хемикалии

Plum средство за
испирање на очи и прва
помош

Plum средство за
испирање на очи и прва
помош

4
Да се испере
окото според упатството

Да се мие окото се додека не
се отстрани нечистотијата.
Да се мие окото со pH Neutral средството околу
2 минути, потоа се продолжува со Plum
средството за испирањена очи и прва помош
(физиолошки раствор на соли),се додека да
отидеме на лекар.
Да се мие окото со pH Neutral средството околу
2 минути, потоа се продолжува со Plum
средството за испирањена очи и прва помош
(физиолошки раствор на соли)
, се додека да
отидеме на лекар.
Да се мие окото додека
се отиде на лекар.

Секогаш да бидеме сигурни дека млазот на течноста во средството за испирање на очи да биде рамномерен кога
доаѓа во допир со очите. Доколку се повредени и двете очи, го користиме средството DUO.
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Единствено решение
Во моментот не постои решение слично на Plum DUO средството за
испирање на очи. Од сега не треба да се грижите кое око да го спасите!

Скоро 50% повредите на очите се однесуваат на двете очи.
Резултатите од истражувањето покажуваат дека 50% од повредите на очите
настанати од хемикалии истовремено се однесуваат на двете очи. DUO средството
за испирање на очи Ви помага да се подготвите за слични опасности.
Затворачот го овозможува оптималното испирање
Времето е многу битно доколку се работи за повреди предизвикани од хемикалии.
Сериозноста на повредите зависи од концентрацијата на киселини и бази, но битно
е и временското траење на контактот со окото. Затоа оптималната прва помош
мора што побрзо да ги неутрализира штетните материјали.

DUO затворачот е изграден на тој начин да одговара на обликот на окото т.е
да овозможи окото да остане отворено во текот на испирањето – на тој начин
овозможувајќи еднакво испирање и соодветно време на траење на
испирањето.

Plum средствата за испирање на
очи и прва помош се
употребуваат еднократно. Само
на тој начин може да се гарантира
нивната стерилност.
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Средство за испирање на очи во
случај на механички повреди
Plum средството за испирање на очи и прва помош го елиминира
неугодниот осет, и болката предизвикана од туѓи материјали и
нечистотии, помагајќи го спречувањето на последиците.
Секакви туѓи материјали лесно можат да дојдат во контакт со окото. Прашина, нечистотии од воздухот
или боја на дланките... Опасноста е поголема на работните места каде парчиња од дрва и метали можат
да дојдат во допир со очите, во текот на користење на уредот и средствата за работа.
Дури и најмала нечистотија може да биде инзвонредно неудобна. Без соодветна нега и мали повреди
може да предизвикаат воспалување на окото, рожницата и шареницата. Во колку извршите испирање
веднаш по повредата, можете да го спречите воспалението т.е туѓите материјали да останат во окото.
Plum средството за испирање на очи и прва помош содржи стерилен раствор на натриум хлорид од
0,9%,овозможувајќи еднакво и нежно испирање на очите. Во изборот на нашите производи можете да го
земете и најмалото шише, лесно за ракување, кое секогаш можете да го носите со Вас и поголемо, кое
може да се прицврсти на ѕид и кое помага веднаш да може да се даде помош во случај на повреди на
работното место.
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200 ML
PLUM средство за испирање на очи и прва
помош
Ова мало шише, лесно за ракување го собира и
во најмалиот џеб од палтото. Средството за
испирање на очи содржи стерилен раствор на
натриум хлорид од 0,9%. Шишето може да се
чува во специјална торбичка околу
половината,во кутијата за прва помош или за
алати. .

500 ML
PLUM средство за испирање на очи и
прва помош
Средството за испирање на очи со
стерилен раствор на натриум хлорид од
0,9%, во шише лесно за ракување. Може
да се употреби посебно, но и за
дополнување на кутијата. Со штитник за
прачина.

1000 ML
PLUM средство за испирање на очи и прва
помош
Средството за испирање на очисо стерилен
раствор на натриум хлорид одod 0,9%.
Благодарејќи на изданието од1000 ml,
овозможува подолго-време на траење на
испирањето Може да се употреби посебно
,
или за дополнување на кутијата
. Со штитник
за прашина.

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

отп. 2 минути
10 x 200 ml
4691

отп. 5 минути
12 x 500 ml
4604

500 ML
PLUM средство за испирање на очи и прва
помош DUO
Средство за испирање на очи со стерилен
раствор на натриум хлорид од 0,9%, во
шише лесно за ракување. DUO овозможува
истовремено испирање на двете очи. Може
да се употреби посебно или за
дополнување на кутијата.

1000 ML
PLUM средство за испирање на очи и прва
помош DUO
Средството за испирање на очи со стерилен
раствор на натриум хлорид од 0,9%, во
шише лесно за ракување. Благодарејќи на
пакувањето од1000 ml, се овозможува
подолготрајно испирање. DUO овозможува
испирање на двете очи. Може да се
употреби посебно или со дополнување.

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

отп. 2 минути
6 x 500 ml
4861

отп. 5 минути
6 x 1000 ml
4800

отп. 10 минути
6 x 1000 ml
4707

3 X 500 ML
PLUM средство за испирање на очи и
прва помош
Практично идание на средстваза испирање
на очи со 3 пакувања шишенца од500 ml,
кои содржат стерилен раствор на натриум
хлорид од 0,9%. Кутијата е лесна за носење
,
можете да ја понесете и во автомобил
додека стигнете кај лекарот. Шишенцата моше
да се употребуваат и посебно и со
дополнување.
Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

отп 15 минути
4 x 3 x 500 ml
4620
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Испирање на
очи во случај на
повреди од
хемикалии

Секаде има опасни материјали

Има работни места и индустрија каде работниците се изложени на опасности
повеќе од вообичаено, што се однесува на повредите од хемикалии. На пример, во
различни хемиски фабрики, во индустријата за рециклирање, фабриките за цемент
и на градилиштата или на подрачјата на петрохемиската индустрија, т.е.во
прехранбената и хартиената индустрија. Во текот на подготовката и чистењето
често користат материјали од киселини и бази. Секојпат можат да се случат
повреди: доволно е едно лабаво црево или експлодиран акумулатор за да настане
повреда. И поради тоа, секојпат при рака имајте го pH Neutral средството за очи!

Само неколку секунди можат да бидат пресудни

pH Neutral ги
неутрализира
киселините и базите
т.е ги елиминира од
очите со испирањето.
Докажана ефикасност!
Важни информации!

Во случај на повреда на очите
предизвикана од хидроген
флуорид ни самиот pH
Neutral, ниту само Plum средст
за очи и прва помош може да се
користи. Тие можат да го
неутрализираат и да го исперат
натриум флуоридот од очите,
но не можат да спречат јака
повреда. Обратите се на лекар
доколку имате слична повреда.

Киселината и базата го оштетуваат ткивото и структурата на кожата. Тежината на
повреди зависи од повеќе фактори:
• Концентрација на хемикалии, материјалите од киселини и бази може
да предизвикаат сериозни повреди.
• Температура,колку е повисока температурата толку е посериозна повредата
.предизвикана од хемикалијата
• Временска експозиција, колку е подолго хемикалијата во допир со кожата или
очите, толку е посериозна повредата.
Во случај на повреда на очите предизвикани од хемикалии многу е важно да ги неутрализираме што побрзо и да постигнеме вредност од 7.4 pH, која одговара на
природната PH вредност на очите. Дури и неколку секунди може да бидат
пресудни: киселината или базата по можност треба да се неутрализираат пред да ја
допрат рожницата. Таму каде може да се ојави опасност од повреда на очите, важно е
течноста за испирање на очите да биде:
• Лесно достапна
• Спремна за брза и лесна употреба
• Ефикасна

Средството за испирање на очите мора да биде ефикасно

pH Neutral е фосфатен раствор од 4.9%, кој брзо и ефикасно ги неутрализра
материјалите од киселини и бази. Хидроген фосфат ја дава ефикасната помош
против киселини, додека дихидроген-фосфат ја неутрализира базата. Ефикасноста
на pH Neutral средствата за испирање на очи ги потврдува научните истражувања.
Ја тестиравме ефикасноста на pH Neutral против јаки киселини и бази и ја
споредуваме со основното средство за испирање на очи кое содржи раствор на
натриум хлорид од 0.9%. Тестот покажал дека pH Neutral за кратко време може
да ги неутрализира киселините и базите, т.е да ја врати во нормала pH вредноста
на окото. Основното средство за испирање на очите исто може да ги разреди
хемикалиите ублажувајќи ја болкатаl, но не може да влијае многу на pH
вредноста . (1. слика).

baznost

vrednost pH

Правилна употреба на
PH NEUTRAL
pH Neutral средството за испирање на
очи го осигурува испирањето во рок од
2 минути, во случај на очни повреди
предизвикани од хемикалии, киселини
и бази. Употребете го pH Neutral за
неутрализирање на киселините и базите
т.е за враќање на природната pH
вредност на окото. Потоа продолжете со
испирање со помош на Plum
средството (стерилен раствор од 0.9%),
додека не отидете кај лекарот.

kiselost

1-слика: Неутрализација на јаките киселини и бази

течност (ml)

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: 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, 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.
All documentation is available on request.
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200 ML
PH NEUTRAL
Ова мало шише, лесно за ракување,го
собира во секој џеб. Средството за
испирање на очи содржи стерилен
фосфатен раствор кој брзо ги неутрализира
киселините и базите. Шишето може да се
чува во специјална кутија во автомобилот
или во кутија за алати.

500 ML
PH NEUTRAL DUO
Средство за испирање на очи со 4.9%
фосфат, кој брзо ги неутрализира
киселините и базите. Благодарение на
DUO и двете очи
можат истовремено да се чистат, така да се
препорачува на работните места каде
постои опасност и двете очи да се
повредат.

1000 ML
PH NEUTRAL средство за чистење на очи со
млаз
Средство за чистење на очи со 4.9% стерилен
фосфат кој брзо ги неутрализира
хемикалиите од киселини и бази. Може да се
употреби посебно на работните места, лесно
може да се чува во кутија со алати или на
ѕидот. Со штитник за прашина.

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

отп. 2минути
10 x 200 ml
4752

отп. 2 минути
6 x 500 ml
4801

отп. 2 минути
6 x 1000 ml
4746

Повреди на очите
предизвикани од
хемикалии се
случуваат кога
најмалку
очекуваме...

”

pH Neutral DUO го спасил видот
на работникот од француската
компанија SITA. Се занимаваат со
рециклирање на пластика – како
што се шишенца со средства за
чистење. Токму такво нагризувачко
средство од такво шишенце дошло
во контакт со очите на работникот.
Меѓутоа, pH Neutral DUO веднаш
успеал да го неутрализира штетното
дејство и тоа истовремено во двете
очи. Работникот уште следниот ден
може да продолжи со работа,без
оштетување на видот.
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Кутија за прва
помош за испирање
на очи во случај на
механички повреди
Ѕидната кутија за прва помош е лесна за користење
и веднаш дава помош во случај на повреда

PLUM DUO BOX
за испирање на очи
Ѕидната кутија за испирање на очи,
отпорна на прашина, од полистирен, 2 x
1000 ml Plum средство за испирање на
очи и прва помош. Се користи на работни
места каде постои опасност од механички
повреди на очите, прашина и нечистотии.
Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

10 min
1
4816
357 x 252 x 116 mm

PLUM средство за испирање на очи и
прва помош во кутија
200 ml Plum средство за испирање на
очи и прва помош во кутија. Кутијата од
картон го штити шишието од
нечистотии, но лесно се отвора кога е
потребно. Лесно за дополнување на
кутијата за испирање на очите или
мобилните работни места (на пример
автомобилите).
Време на испирање:
отп. 2 минути
Тран.пакување:
10
Број на артиклот:
4695
Број на артиклот на ѕидната рачка:
955904
Димензии:
58 x 58 x 163 mm
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Дали е за Вас сериозна работа давањето на прва помош? Повредите се

случуваат неочекувано – тогаш е веќе касно во орманот да се бара кутијата за
прва помош, таа е веднаш потребна!
Благодарение на кутиите, средствата потребни за давање на прва помош се
лесно достапни. Можете да одбирате помеѓу отворени и затворени кутии за
прва помош. Последните се практични воглавно за работни простори каде има
многу прашина, поради хигиенски услови.
Важно: Надвор од кутиите секогаш треба да држиме при рака уште неколку
шишенца во случај на незгода да можеме да продолжиме со испирање додека
да отидеме кај лекар.

PLUM STANICA за испирање на очи во
кутија
500 ml Plum средствата за испирање на
очи со ѕидна рачка, во кутија. Кутијата од
картон го штитти шишето од нечистотии
но лесно се отвора, доколку е потребно.
Лесно за брзо и едноставно испирање на
работните места каде има многу прашина.

PLUM кутија за испирање на очи DUO
Ѕидната кутија за испирање на очи со
1000 ml Plum DUO средство за испирање
на очи. Многу лесно за мали или
моблини работни места каде истовремено
е потребно испирање и на двете очи.

Време на испирање:
отп. 5 минути
Тран.на пакување:
12
Број на артиклот:
4609
Број на артиклот за дополнување:
4605
Број на артиклот на ѕидната рачка: 955904
Димензии:
79 x 79 x 214 mm

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

отп.5 минути
1
4802
375 x 180 x 95 mm

PLUM кутија за испирање на очи во
кутија
Ѕидната кутија за испирање на очи,
отпорна на прашина од полистирена, со 2
x 500 ml Plum средството за испирање на
очи и прва помош. Извонредно лесно на
валкани места каде има прашина или за
мобилни работни кутии.
Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

отп. 10 минути
1
4650
280 x 230 x 110 mm

Можете да го вградите и заедно со
единица за греење.
Број на артиклот:

4649

Лесно се прицврстува Секоја

ѕидна кутија лесно може да се
прицврсти и содржи пиктограм на
кои е наведена правилната
употреба на производот.

PLUM кутија за испирање на очи. Ѕидната
кутија со 500 ml Plum средството за
испирање на очи и прва помош. Многу
лесно за мали и мобилни работни кутии.

PLUM кутија за испирање на очи MAXI
Ѕидна кутија со 2 x 1000 ml Plum
средство за испирање на очи и прва
помош. Многу лесно за мали или
мобилни работни кутии каде и долго
испирање на очи ќе биде потребно. Со
штитник за прашина.

PLUM средство за испирање на очи. Ѕидна
кутија со 2 x 500 ml Plum средство за
испирање на очи. Многу лесно за чиста
работна средина каде нема прашина но
постои опасност од механички повреди на
очите.

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

отп. 5 минути
1
4611
300 x 170 x 80 mm

отп. 20 минути
1
4708
375 x 260 x 95 mm

отп. 10 минути
1
4694
290 x 228 x 80 mm
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Кутии за испирање на очи за
повреди предизвикани од
хемикалии
Благодарение на combibox можете да се подготвите
на помали и по сериозни повреди предизвикани од
хемикалии.
Заедничката моќност на средствато за прва помош Plum и средствато за
испирање на очи PH NEUTRAL
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Доколку ненадејно пукне црево
полно со течност под притисок или
цревото стане лабаво... и поради тоа
се ослободат материјали со
нагризувачко дејство. Најчесто
повредите се предизвикани од
хемикалии и на тој начин се
случуваат. Доколку хемикалијата
дојде во допир со очите секоја
секунда е битна, доколку не сакате
да го изгубите видот!

Доколку киселите или алкалните материјали дојдат во допир со окото,
препорачуваме комбинирано испирање – прво со pH Neutral, па со Plum
средството за прва помош и испирање на очи. Поради тоа го направивме изборот
на combi box-, а благодарение на тоа веднаш моше да се почне со неутрализација
на хемикалиите кое стигнале до окото, така што со физиолошки раствор на соли
моче да се продолжи со испирање се додека не отидеме на лекар.
Доколку работите воглавно со течни хемикалии, Ви го препорачуваме pH
Neutral DUO, бидејќи на тој начин се овозмочува истовремено испирање на
двете очи.
Отворениот дозатор на средсто за испирање на очи го препорачуваме за чисти
работни места без прашина – на пример за лаборатории. Затворените дозатори
се изработени за валкани работни места каде има прашина. Секој дозатор може
да се прицврсти посебно, кој содржи огледало и пиктограм. На пиктограмот се
гледа правилната употреба на производот.

PH NEUTRAL средство за испирање на
очи во кутија
200 ml pH neutral средство за испирање
на очи во кутија. Кутијата од картон го
штити шишето од нечистотии и лесно
моше да се отвори ако е потребно.. Брзо
ги неутрализира хемикалиите од киселини
и бази. лесно за дополнување на дозаторот
но практично и за мобилн работни
дозатори, возила.

QUICKCLEAN за чистење на рани
со ѕидна рачка
Кутијата содрши 40 парчиња паломи за
чистење на рани, со кои мошеме да
дезинфицираме помали исеченици и
повреди. Содрши и ѕидна рачка, така да
лесно може да се смести и во близина на
обавување на работата. Секоја палома е
посебно пакувана, потопена со стерилна
вода. Големината на паломата е 130 x 200
mm.

Дозатор за прва помош
Зидниот дозатор со средство за испирање
на очи и прва помош, дозатор со фластери,
паломи за чистење на рани, огледало и
пиктограм.
СОДРЖИНА:
Број на артиклот:
1 x 500 ml Plum средство
за испирање на очи и прва помош
4604
1 x 40 QuickClean палома за
чистење на рани
5551
1 x QuickFix дозатор на еластични
фластери, со 90 фластери
5507

Време на испирање:
отп. 2 минути
Трансп.на пакување:
10
Број на артиклот:
4755
Број на артиклотна зидната рачка:
955904
Димензии:
58 x 58 x 163 mm

Трансп.на пакување
Број на артиклот:
Димензии:

Транс.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

6 x 40
5550
150 x 80 x 64 mm

1
5101
300 x 515 x 85 mm

PLUM COMBI-BOX DUO
Зидниот дозатор од полистирен, кој е
отпорен на прашина со 500 ml pH Neutral
DUO средство за испирање на очи и 500 ml
Plum DUO средаство за испирање на очи и
прва помош. Посебно е значајно во
работното опкружување каде има многу
прашина, во фабриките каде се случуваат
многу истовремени повреди на двете очи.
Со помош на Combi Box DUO можете да
се подготвите на механички повреди исто
како и на оние кои се предизвикани од хемикали.

Време на испирање:
pH Neutral
2 минути
Стерилен раствор на соли 2 минути
Тран.на пакување:
2
Број на артиклот:
4862
Димензии:
280 x 230 x 110 mm

PH NEUTRAL Дозатор за испирање на
очи со млаз
Ѕиден дозатор со 1000 ml pH Neutral
средство за испирање на очи, кое брзо ги
неутрализира киселините и базите.
Лесно моше да се прицврсти на ѕидот на
работното место. Со заштитник од
прашина.
Време на испирање:
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

2 минути
1
4741
300 x 160 x 95 mm

PLUM COMBI-BOX DUO MAXI
Ѕиден дозатор од полистирен, отпорен на
прашина со 500 ml pH Neutral DUO
средство за испирање на очи и 1000 ml
Plum DUO средство за испирање на очи
прва помош. Посебно е значајно во
работното опкружување каде има многу
прашина, во објектите каде истовремено
можат да се случат повреди на двете очи.
Со помош на Combi Box DUO можете да се
подготвите на механички повреди исто
како и на оние кои се предизвикани од хемикали.

Време на испирање:
pH Neutral
2 минути
Стерилен раствор на соли 2 минути
Тран.на пакување:
2
Број на артиклот:
4810
Димензии:
357 x 252 x 116 mm

PLUM COMBI-STATION
Ѕиден дозатор со 200 ml pH Neutral и
500 ml Plum средство за испирање на очи
и прва помош. Претставува добар избор
за работни места каде механичките
повреди на очи можат да се случат како и
оние предизвикани од хемикалии.

Време на испирање:
pH Neutral
2 минути
Стерилен раствор на соли
5 минути
Тран.на пакување:
1
број на артиклот:
4773
Димензии:
290 x 228 x 80 mm

PLUM COMBI-BOX
Ѕиден дозатор од полистирен, отпорен на
прашина со 200 ml pH Neutral средство за
испирање на очи 500 ml Plum средство за
испирање на очи и прва помош. Посебно е
значајно во работното опкрушувањекаде
има многу прашина, во фабриките каде
истовремено мошат да се случат повреди,
истовремено на двете очи..

Време на испирање:
pH Neutral
2 минути
Стерилен раствор на соли 5 минути
Тран.на пакување:
2
Број на артиклот:
4787
Димензии:
280 x 230 x 110 mm
Мошност за вградување заедно со
единица за греење

Број на артиклот:

4664

PLUM COMBI-STATION DUO
Ѕиден дозатор со 500 ml pH Neutral Dуо
1000 ml Plum DUO средство за испирањ
очи и прва помош. Посебно е значајно во
работната средина каде постои опасност
од незгоди предизвикани по механички пат
или од хемикалии, каде истовремено
можат да се случат повреди на двете очи.
Време на испирање
pH Neutral
2 минути
Стерилен раствор на соли
5 минути
Тран.на пакување:
1
Број на артиклот:
4803
Димензии:
375 x 250 x 95 mm
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Quick

F X

QUICKFIX - Еластичен
Ѕиден дозатор со 90 парчиња еластични
фластери. Фластерите се направени од
специјален материјал кој одговара на
кожата – овозмошувајќи нејзино
дишење.

Тран.на пакување:
1
Број на артиклот:
5502
Број на артиклот на дополнување:
5512
Димензии на дозаторот: 135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:
72 x 25 mm
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ЕДИНСТВЕН
QUICKFIX SISTEM за дозирање
• Овозможува брз и видлив пристап на

фластери. и ампули. за испирање на очи.

• Фластерот изваден од дозаторот

веднаш е спремен за употреба.

• Секој фластер е посебно пакуван.
• Лесно се користи, може и сам со една рака.
• Дозаторот може било кога повторно

да се наполни
• Веднаш може да се забележи

ако дозаторот е празен.

• Лесно може да се запре мало крварење

без валкање на другите фластери.

• Лесно може да се најде место за

дозатор со помала големина било каде
Дозатор
со полица на која можеме да
•
чуваме и други средства.
• Дозаторот може да се заклучи со клуч.

QUICKFIX – Водоотпорен
Ѕиден дозатор со 90 парчиња
водоотпорни фластери, изработени
специјално за влашна работна средина.
Фластерите се направени од специјален
материјал кој одговара на кожатаовозмошувајќи нејзино дишење.

Тран.на пакување:
1
број на артиклот:
5501
Број на артиклот на дополнување:
5511
Димензии на дозаторот:
135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:
72 x 25 mm

QUICKFIX – Мешан
Ѕиден дозатор со 45 парчиња еластични и
45 парчиња водоотпорни фластери. Две
врсти на фластери се прилагодуваат на
промената на работната средина.

Тран.на пакување:
1
Број на артиклот:
5507
Број на артиклот на дополнување:
5512 & 5511
Димензии на дозаторот:
135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:
72 x 25 mm

QuickFix е брза помош во случај
на мали, секојдневни повреди
Со ѕидниот дозатор многу време може да се
заштеди. Само залепете го фластерот и можете
да продолжите со работа!
Брза и хигиенска помош во случај на мали повреди.

мали повреди секој ден можат да се случат на работното место. Кај малите
повреди доволен е и еден фластер. Одберете фластер кој одговара на Вашето
работно место – или негова комбинација што одговара! Нудиме решение за
работници за основна или влажна работна средина, дури и за прехранбената
индустрија. Не губете време: извадете го фластерот од дозаторот, залепете го и
можете да продолшите со работа! QuickFix брзо, хигиенски и ефикасно го
решава проблемот.

Извадете го фластерот од дозаторот.
Тој е веднаш подготвен за користење...

..и лесно може да се
залепи со една рака.

QUICKFIX – со вградени метални влакна
Ѕиден дозатор со 90 парчиња фластери со
метални влакна кои со детектор можат да
се идентификуваат. Изработени се
специјално за прехранбената индустрија.
Фластерите се направени од материјали
кои одговараат на кожата – на тој начин
го овозможуваат дишењето на кожата.

QUICKFIX LONG - Еластичен
Ѕиден дозатор со 60 парчиња долги,
еластични фластери, кои одговараат на
површината на кожата. Неколку пати
можат да се завиткаат околу прстот,
овозможувајќи да останат на место за
време на работата. Фластерите се
направени од материјали кои одговараат
на кожата – овозможувајќи го дишењето
на кожата.

Тран.на пакување:
1
Број на артиклот:
5503
Број на артиклот за дополнување:
5513
Димензии на дозаторот:
135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:
72 x 25 mm

Тран.на пакување:
1
Број на артиклот:
5528
Број на артиклот за дополнување:
5508
Димензии на дозаторот:
135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:
120 x 20 mm

Можете да бирате помеѓу
3 врсти и 2 големини
Еластични фластери
Фластери од материјали кои
одговараат на кожата. Одговараат на
површината на кожата и
подвижноста на рацете.
Водоотпорни фластри Водоотпорни
фластери за работници во влашна
работна средина.
Фластери со метални влакна
Фластери со метални влакна
изработени специјално за
прехранбената индустрија.
Благодарение на бојата и
вградените метални влкна лесно
моше да се идентификува со
погледот и со детектор за метал.
QUICKFIX LONG
Многу долги фластери. Неколку
пати може да се завиткааат околу
прстот, на тој начин овозможувајќи
фластерот да остане на место за
време на работата.

QUICKFIX LONG – со метални влакна
Ѕиден дозатор со 60 парчиња сини
фластери со метални влакна, кои со
детектор можат да се идентификуваат.
Изработени се специјално за
прехранбената индустрија. Неколку пати
можат да се завиткаат околу прстот,
овозможувајќи да останат на место за
време на работата. Фластерите се
направени од материјали кои одговараат на
кожата.
Тран.на пакување:
1
Број на артиклот:
5529
Број на артиклот за дополнување:
5509
Димензии на дозаторот:
135 x 230 x 32 mm
Димензии на фластерот:
120 x 20 mm
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QUICKFIX & RINSE
Систем за дозирање со 5 парчиња ампули за
испирање на очи, кој може да се прицврсти
на ѕид, ампулата содржи стерилен раствор
на соли од 0.9%; т.е со 45 парчиња
еластични фластери. Системот за дозирање
нуди единствена, брза и хигиенска помош
во случај на мали повреди (иритација на
очи, мали рани, исеченици) .
Тран.на пакување:
1
Број на артиклот:
4631
Број на артиклот за дополнување:
5512
Димензии на дозаторот: 190 x 230 x 32 mm

Ампули со мала големина
за мали повреди
QuickRinse е економично
решение во случај на мали
повреди на очите.
QUICKRINSE
Систем на дозатор со 10 парчиња ампули за
испирање на очи кои може да се прицврстат
на ѕид, ампулите содржат стерилен раствор на
соли од 20 ml и 0.9%; т.е со 45 парчиња
еластични фластери. Системските дозирања
нудат единствена, брза и хигиенска помош во
случај на мали повреди на очи, предизвикани
на пример од прашина, нечистотии или како
што е чуство на суво око за време на работата.
Тран.на пакување:
1
4632
Број на артиклот:
Број на артиклот за дополнување:
5160
Димензии на дозаторот: 135 x 230 x 32 mm
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QUICKRINSE – за брзо испирање!

Окото е едно од најосетливите органи. Чуствотот на суво око или иритација
може да биде неудобна, за време на работата. Може да предизвика дури и
болка или осетливост на светлина, што ја спречува работата. QuickRinse
помага во враќање на осетливоста на балансот.
Секоја ампула содржи 20 ml раствор за испирање на очи со кој може да се намали
чуството на суво око или иритација предизвикана од мали нечистотии (на пример
прашина). Комбинација на QuickFix & Rinse овозможуваат фластерите и ампулите
за испирање на очи да бидат секојпат при рака.

Секојпат при рака
Практично решение
- земете ја првата помош со Вас!

Нашите фластери и ампули за испирање на очи се достапни во практично
транспортно издание. Имајте ги секојпат при рака: во кутија за алати,
во возило, во торба, во џепот од палтото или во основната кутија за прва
помош. На тој начин секојпат можете да бидете подготвени за мали,
неочекувани повреди кои се случуваат секојпат кога најмалку се надеваме.

QUICKFIX MINI
Малиот пакет од практичното издание со
30 парчиња на еластични фластери. Лесно
можете да го однесете било каде би Ви бил
потребен фластер. Секој фластер е посебно
спакуван и веднаш спремен за употреба.
Фластерите се направени од материјали кои
се прилагодени на кожата, одговарајќи на
нејзината површина и овозможувајќи и
слободно да дише.

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии на
фластерот:

30 x 30
5504
72 x 25 mm

QUICKRINSE MINI
Пакет од практично издание со 4 парчиња
ампули за испирање на очи, од кои секоја
содржи 20 ml стерилен раствор на
натриум хлорид од 0.9%. Со нивна
помош се ублажува осетот на суво око или
иритацијата предизвикана од прашина
или нечистотии. Ампулите може лесно, со
еден потег да се отворат и веднаш да се
употребуваат. Благодарејќи на малото
пакување на QuickRinse Mini можете да го
однесете било каде
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

Торбица околу половина
за шише од 200 ML
Практичен додаток на работната
униформа. Лесно се отвора и
овозможува првата помош секојпат да
биде при рака . Било кое средство за
испирање на очи од 200 ml сигурно и
хигиенски може да се чува во неа.
Тран.на пакување:
Број на артиклот:

10
4692

5x4
4619
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QuickSafe – брза и единствена
прва помош, веднаш
Можете да бидете
мирни: секогаш ќе
биде при рака кога е
потребно.

Најважните средства
треба секогаш да Ви бидат
пред очите.

”

Spaencom A/S се занимава со производство
на бетонски елементи. Компанијата
го одбрала Plum QuickSafe да би
овозможила сигурна работна средина
за 500 вработени. “Го избравме
Plum QuickSafe, за лесно да го
прилагодиме дозаторот за прва помош
спрема потребите на поединечната
работа. На пример на подрачјата каде
бетонските елементи ги чисти
киселината, на дозаторот ќе го
сместиме pH Neutral средството за
испирање на очи и растворот од соли.
QuickSafe секогаш ги содржи
најпотребните елементи и можеме да
ги сместиме и во близина на
работното место. Така да во случај на
повреда помошта веднаш да биде при
рака.” Jany Johannsen, Environment
and Safety Coordinator
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Приспособување на дозаторот за прва помош

Наполнете го дозаторот за прва помош со производи кои одговараат на потребите
на Вашето работно место! Средството за испирање на очи, за испирање на
нечистотии. pH Neu-tral, за неутрализирање на материјали од киселини и бази.
Фластер, кој одговара работната средина. Гел за изгореници, кој помага во случај
на лесни, помалку сериозни изгореници. Средството за испирање на очи за суви,
иритирани очи. Паломи за чистење на рани, за мали повреди. Компресивен завој
за хитно давање на прва помош во случај на сериозни повреди. Сето тоа под
провидниот прозор, за веднаш да видите каде се наоѓа производот кој што Ви е
потребен на Вас.

QuickStop

QuickClean

QuickCool

500 ml
Plum
Eye Wash

200 ml
pH Neutral

QuickSafe® EMPTY
Изборот е Ваш!
Доколку сакате да ја изберете содржината
на дозаторот за прва помош спрема
потребите со потполна слобода,
возможно е!

500 ml
Plum
Eye Wash

QuickFix

QuickRinse

Помошта е при рака

Одберете го QUICKSAFE EMPTY,
и потоа наполнете го со соодветните
производи!
Доколку од нашите четири QuickSafe
дозатори ниедна не одговара спрема
потребите на Вашето работно место,
дозаторот за прва помош може дури и
100% да се прилагоди на нив. Тоа ќе го
објасниме детално на следниот дозатор.
Единствено изберете празен дозатор кој
што може да се прицврсти на ѕид и
побарајте ги нашите производи за прва
помош кои одгова. на Вашите потреби.
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

1
5173
430 x 253 x 92 mm

Лесната достапност ја зголемува сигурноста.

Со помош на QuickSafe- можете да ги поставите најважните производи за прва
помош на едно место, така да лесно можете да ги поставите близу местата каде
се работи- таму каде што тие ќе бидат најпотребни. Самиот дозатор не зафаќа
многу место на ѕидот од хартија со големина од A3, така да секаде се вклопува.
Благодарение на провидната предна страна, содржината на дозаторот лесно може да
се прегледа. Ќе видите кој производ кога треба да го наполните, а пластиката
истовремено ги штити производите од прашина и други нечистотии. Хигиенско и
елегантно решение.

Прочитајте го QR KOD или
посетете ја WWW.PLUMQUICKSAFE.HU страницата за
најмодерното решение за прва
помош
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QuickSafe®
BASIC

QuickSafe®
COMPLETE

Совршен почеток

Потполно решение

Имате специјални потреби
во врска со дозаторот за прва помош?Основ
на целиот QuickSafe состав е Plum средството
за испирање на очи и прва помош. QuickSafe
Basic, покрај средството за испирање на очи и
прва помош содржи и pH Neutral, ампули за
испирање на очи и фластери. Во секој случај
Вие одлучувате. На првата полица од
дозаторот можете да ги наполните
производите кои одговараат на потребите на
Вашата компанија.
Состав:
Број на артиклот:
2 x 500 ml средство за
4604
испирање на очи и прва помош

Голем избор на производи
QuickSafe Complete овозможува широк круг на
решенија за прва помош. Можете да најдете
решение од најкритични случаеви до потполно
мали, секојдневни повреди.

QuickSafe Basic Ви нуди потполна
слобода: Вие можете да одберете кои
производи ќе ги има на Вашите полици.

1 x 200 ml pH Neutral

4752

5 x 20 ml QuickRinse ампули

5160

1 x QuickFix еластичен
фластер за дополнување, 45
парчиња на фластери.

5512

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:
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Средството за испирање на очи и прва помош
со pH Neutral и ампулите за испирање на очи;
компресиониот завој; паломите за чистење на
рани; фластерите и гелот за изгореници во
случај на лесни изгореници.

1
5170
430 x 253 x 92 mm

Состав:

Број на артиклот:

18 x QuickCool гел за изгореници
1 x QuickStop компресивен завој

5150

5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm
20 x QuickClean паломи за чистење на рани 5151
2 x 500 ml средство за испирање на очи
4604
и прва помош
1 x 200 ml pH Neutral
4752
5 x 20 ml QuickRinse ампули
5160
1 x QuickFix еластичен фластер
за дополнување со 45 парчиња на фластери 5512
Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

1
5174
430 x 253 x 92 mm

QuickSafe®
FOOD INDUSTRY

QuickSafe®
CHEMICAL INDUSTRY

Решение за прехранбената индустрија. Овој
дозатор го наполнивме со производи кои
се основни во прехранбената индустрија.

Заштита од повреди
предизвикани од хемикалии.
Повредите предизвикани од киселини и бази може да
имаат сериозни, дури и по живот опасни материи,
доколку не се загрижиме за времето кое одговара за
прва помош.

Брзо и сигурно решение, вградени метални
влакна.
Нашиот дозатор за прва помош, составен
за прехранбената индустрија, кантини и
ресторани меѓу другото содржи и
фластери со метални влакна, паломи за
чистење на рани, гел за изгореници и
компресивен завој.
Состав:
Број на артиклот:
18 x QuickCool гел за изгорени

5150

1 x QuickStop стерилен завој
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm

Кога за спас се потребни неколку секунди
Доколку на Вашето работно место може да се
случат повреди предизвикани од хемикалии,
достапноста на средството за испирање на очите е
клучно решение. Дозаторот за прва помош,
изработен за хемиската индустрија меѓу другото
содржи и pH Ne-utral DUO средство за испирање
на очи, со кое истовремено може да се случи
испирање и на двете очи.
SADRŽAJ:
Број на артиклот:

5152

1 x 500 ml средство за испирање на очи

4861

DUO 1 x 500 ml pH Neutral DUO

4801

1 x 200 ml pH Neutral

4752

5 x 20 ml QuickRinse ампули

5160

1 x QuickFix еластичен фластер, 45

5512

20 x QuickClean паломи за чистење на рани 5151
2 x 500 ml средство за испирање на
очи и прва помош

4604

1 x 200 ml pH Neutral

4752

1 x QuickFix фластер со
метални влакна 45 парчиња

5513

1 x QuickFix со метални влакна,
долг фластер, 30 парчиња.

5509

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

1
5175
430 x 253 x 92 mm

парчиња.

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии:

1
5171
430 x 253 x 92 mm
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QUICKSTOP
Компресивниот завој за ефикасно
давање на прва помош, во случај на мали
повреди или силни крварења.
Стерилниот компресивен завој одговара
на кожата не се лепи и и дозволува да
дише.
Состав:
1 x компресивен
завој, 17 x 17 cm
2 x компресивен
завој, 12 x 7,5 cm

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
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6x3
5152

QUICKCLEAN паломи за чистење на рани
40 парчиња на паломи за чистење на рани
во кутија, за мали рани, исеченици,
изгореници. Секоја палома е посебно
спакувана и натопена со стерилна вода.
Дозаторот за прва помош е лесен за
дополнување и има ѕидна рачка.

QUICKCLEAN
Паломата за чистење на рани,во кутија за
мали повреди, исеченици, гребнатини.
Секоја палома е посебно спакувана и
натопена со стерилна вода. Може да се
користи посебно или за дополнување на
QuickSafe дозаторот за прва помош.
Кутијата содржи 20 паломи.

Тран.на пакување:
Број на артиклот:

Тран.на пакување:
Број на артиклот:

13 x 20
5551

6 x 20
5151

QUICKCOOL
Гел за брза помош во случај на лесни
изгореници. Ја лади и ја ублажува
болката. Содржи масло од чајно дрво.
Може да се користи посебно или за
дополнување на QuickSafe дозаторот за
прва помош. Кутијата содржи 18
парчиња.

Тран.на пакување:
Број на артиклот:

6 x 18
5150

Не заборавајте на дополнување
На следните производи можете да извршите дополнување на залихите за прва помош.

Било која кутија за прва помош или дозатор на фластери на QuickFix лесно
можете да го наполните со следните наши производи. Дури и новите
производи можете да им додадете од постоечката кутија за прва помош.
Секоја кутија може еластично да се подеси, а ние поради тоа можеме да
понудиме решение кое одговара на потребите на Вашата компанија.

QUICKFIX водоотпорен за
– за дополнување
45 парчиња на водоотпорни фластери
кои се изработени спрцијално за влажни
работни места . Фластерите се
направени од специјални материјали
кои одговараат на
кожата-овозможувајќи и да дише.

QUICKFIX Еластичен
– за дополнување
45 парчиња на еластични фластери кои
одговараат на површината на кожата и
подвижноста на рацете. Фластерите се
направени од специјални материјали кои
одговараат на кожата- овозможувајќи и да
дише.

QUICKFIX со метални влакна
– за дополнување
45 парчиеа сини фластери со метални
влакна, кои со детектор моѓат да се
откријат. Направени се специјално за
прехранбената индустрија. Фластерите се
направени од материјаликои одговараат на
кожата- овозможувајќи и да дише.

Тран. на пакување:
Број на артиклот:
Димензии на
фластерите:

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии на
флстерите:

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии на
фластерите:

6 x 45
5511
72 x 25 mm

6 x 45
5512
72 x 25 mm

QUICKFIX LONG еластичени
– за дополнување
30 парчиња долги, еластични фластери
кои одговараат на површината на кожата.
Неколку пати може да се зафиткаат околу
прстот на тој начин овозможувајќи
фластерот да остане на место за време на
работата. Фластерите се направени од
материјали кои одговараат на кожата –
овозможувајќи и да дише.

QUICKFIX LONG со метални влакна – за
дополнување
30 парчиња долги фластери со метални
влакна кои со детектор можат да се
откријат. Направени се специјално за
прехранбената индустрија. Неколку пати
може да се завиткаат околу прстот, на тој
начин овозможувајчи фластерот да остане
на место за време на работата. Фластерите
се направени од материјали кои одговараат
на кожата.

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии на
фластерите:

Тран.на пакување:
Број на артиклот:
Димензии на
фластерите:

6 x 30
5508
120 x 20 mm

6 x 30
5509
120 x 20 mm

6 x 45
5513
72 x 25 mm

QUICKRINSE за дополнувањ
5 парчиња на ампули за испирање на
очи, кои содржат 20 ml стерилен
раствор на натриум хлорид од 0.9%.
Лесни се за дополнување на QuickSafe,
QuickFix & Rinse i QuickRinse stanica.

Тран.на пакување:
Број на артиклот:

4x5
5160
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