
NOUTATE! 

SOLUŢIE PENTRU SPĂLAT

OCHII PLUM DUO!

Cu o intervenţie rapidă, acum poţi salva 2 ochi! 

De acum încolo 
nu se mai pune
problema, care 
dintre ochi 
trebuie salvat! 

Soluţia de spălat ochii Duo! 
- soluţie mobilă pentru spălarea

simultană a ambilor ochi 



Soluţii Duo pentru spălarea ochilor 
Majoritatea accidentelor oculare afectează ambii ochi. Praf, murdărie, substanţe 
chimice şi alte materiale periculoase pot intra în contact cu ochii tăi, provocând rapid
leziuni oculare grave! 

Soluţiile noi de spălat ochii Plum Duo, redefinesc conceptul de prim ajutor mobil de
acest tip, oferind posibilitatea clătirii simultane a ambilor ochi, pierzând astfel mai pu. in
timp. Prin urmare, cu soluţia pentru spălat ochi Duo, poţi înlocui perfect soluţia oculară
existentă, înjumătăţind chiar timpul de acţiune destructivă a substanţelor străine care
au intrat în ochi. În timpul spălării corpurilor sau substanţelor străine din ochi, soluţia
oculară Duo asigură o clătire continuă, simultană a ambilor ochi. 

Capetele situate la partea superioară a flacoanelor sunt proiectate ergonomic pentru a
asigura ca ambii ochi să fie deschişi pe tot timpul limpezirii. 

Flacoanele şi staţiile sunt disponibile în diferite variante, astfel încât 
pentru fiecare loc de muncă, putem alege cea mai adecvată soluţie. 

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

IMPORTANT:  Limpezeşte –ţi ochii cu pH
Neutra până la golirea flaconului.
Continuă limpezirea cu apa oculară 
normală până la sosirea la medic! 

1000 ml 
apă oculară Plum DUO 

Soluţie sterilă de 0,9% NaCl. Pentru
limpezirea din ochi a substanţelor

străine (praf, scântei, aşchii de lemn,
etc.) Este adecvată pentru clătirea

simultană a ambilor ochi. Este  adecvată
şi pentru reumplerea STAŢIEI DE

SPĂLARE OCULARĂ DUO. 

Termen de valabilitate: 3 ani 
Timp de clătire: aprox.: 5 min. 

Articol no.: 4824 
Ambalaj: 6 buc. 

500 ml 
pH Neutral DUO

Steril, 4,9 % tampon fosfat. Destinată
pentru neutralizarea celor mai mulţi acizi

şi a soluţiilor alcaline. Este adecvată
pentru clătirea simultană a ambilor ochi.

Este adecvată şi pentru reumplerea
STAŢIEI DE SPĂLARE OCULARĂ DUO. 

Termen de valabilitate: 3 ani 
Timp de clătire: aprox.: 5 min. 

Articol no.: 4821 
Ambalaj: 12 buc. 

STAŢIE DE SPĂLARE 
Plum Combibox Duo 

Staţie de spălare a ochilor, montabilă pe
perete, cu pictogramă şi oglindă ce 

protejează flacoanele de praf. Destinată în
special pentru locuri de muncă cu praf,

unde există şi riscul de accidente oculare
cu acizi şi soluţii alcaline. 

Conţinut: 1 x 500 ml pH Neutral DUO şi 
1 x 1000 ml APĂ OCULARĂ Plum DUO 

Articol no.: 4825 
Ambalaj: 1 buc. 


