FØRSTE
HJÆLP

Øjenskyl
Plaster
Førstehjælpsstationer

SKAB TRYGHED PÅ
ARBEJDSPLADSEN

Optimer sikkerheden.
Sæt førstehjælpen i system
Med Plums koncepter inden for førstehjælp begrænser du ulykkers
omfang og konsekvenser til glæde for medarbejdere og virksomhed

Hver dag sker der små og store uheld. Derfor er det vigtigt altid at have første
hjælp ved hånden – der, hvor uheldet rammer.
Vi tilbyder dig og dine kollegaer et bredt udvalg af førstehjælpsprodukter, så du
hurtigt, sikkert og hygiejnisk kan behandle rifter og mindre sår samt skader på
øjnene. Samtidig har vi udviklet både førstehjælpsstationer og mobile løsninger,
som skaber overblik og sikrer, at førstehjælpen altid er lige ved hånden.

SKRÆDDERSYET LØSNING TIL HURTIG OG EFFEKTIV HJÆLP
Førstehjælpsprodukterne består af et bredt sortiment af øjenskylleløsninger,
plastre, sårrenseservietter m.m. Du kan sammensætte produkterne, præcis som
du vil. Derfor har vi løsninger til dig, uanset om du arbejder på et kontor eller
håndterer syrer/baser i et højrisiko-miljø med fx opladning af kraftige batterier,
industriel rengøring, i et laboratorium eller i den petrokemiske industri.

”

MISTEDE DET MESTE
AF SYNET, DA SLANGEN
RØG AF.

Hanstholm Fiskemelsfabrik har et
avanceret produktionsanlæg, men
havde for få år siden kun almindelig
øjenskyl på stedet. Det kostede en
smed en stor del af synet, da en slange
sprang af, og smeden fik lud i begge
øjne. Ulykken fik virksomheden til at
opgradere sin førstehjælpsløsning:
- Havde vi haft pH Neutral DUO, ville
ulykken have fået et andet udfald. Det
har vi nu - udtaler Ronni Jørgensen,
indkøbsansvarlig.
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Den blå pH Neutral yder øjeblikkelig førstehjælp
ved alvorlige uheld med syrer og baser

Øj e ns ky l

Bløde flasker, der er
lette at håndtere og
skylle med i en blid
stråle

Med den ergonomiske
DUO øjenkop skyller
du begge øjne på én
gang. Koppen hjælper
med at holde øjnene
åbne og giver en optimal
væskestrøm samt
skylletid

Pla st e rdispe nser

Vi dækker hele spektret

Mobil først eh jæl p

Den grønne Plum Øjenskyl klarer snavs. Den blå pH
Neutral er altafgørende ved uheld med syrer og baser

DU HAR KUN TO ØJNE. PAS PÅ DEM
Synet er en af dine vigtigste sanser. Så pas på dine øjne. Uanset hvor omhyggelig
du er, kan ingen gardere sig mod uheld – men alle kan sørge for at være beredt.
Med vores øjenskylleløsninger ved hånden har du gjort, hvad du kan.

UNIKKE SKYLLELØSNINGER I ET BREDT PROGRAM
Flaskerne er CE-mærkede i henhold til reglerne for medicinsk
udstyr

F ørs tehj æl ps s kab

Er uheldet ude, kan få sekunder være forskellen på, om dit syn tager skade eller ej.
Derfor er hurtig adgang til øjenskylning helt nødvendig ved alle arbejdspladser, hvor
der er risiko for øjenulykker.
Vores brede produktprogram sikrer dig en optimal løsning til netop dit behov. Du kan
vælge små og store stationer til vægmontering direkte ved arbejdsstedet. Eller små
mobile løsninger til at have med i varebilen, i værktøjs- og førstehjælpskassen og på
rengøringsvognen i den specielle bæltetaske.

Øj e nsky lle st a t ione r

Hurtig og nem at åbne.
Et enkelt vrid bryder
forseglingen – og du er
klar til at skylle

Øj e ns ky l p H Ne utr a l

Lang holdbarhed på
3 år sikrer en god
økonomi. Udløbsdato
står tydeligt på fronten
af etiketten

Kom ikke i tvivl om
brugen. Tydelige
piktogrammer
instruerer dig i
brugen af produktet

Den ergonomiske øjenkop
af blød plast er formet
efter øjets runding. Pres
den sammen, inden du
sætter den for øjet. Så
hjælper koppen med at
holde øjet åbent og giver
en optimal væskestrøm
samt skylletid

F ø r st ehj æ l p

Den grønne Plum Øjenskyl hjælper dig med
at bortskylle snavs og fremmedlegemer

Refi ll s
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Sådan forebygger du øjenskader
Plum Øjenskyl skyller fremmedlegemer som støv og snavs væk fra øjet,
mens pH Neutral neutraliserer syrer og baser i øjet

Vi har i udviklingen af vores koncepter haft et tæt samarbejde med dygtige øjen
læger. Det betyder, at produkterne er gennemtænkte ned til mindste detalje. De er
lette at tage i brug. Tydelige piktogrammer vejleder dig i korrekt anvendelse. Øjen
koppen hjælper med at holde øjet åbent. Skyllevæsken rammer øjet det rigtige sted
og med rette mængde i bløde jævne stråler.

Plum Øjenskyl er let at bruge, hvis
uheldet er ude

Drej øjenkoppen i pilens retning til
forseglingen brydes

Læg hovedet bagover, tryk let på
flasken og skyl

Det er også muligt at skylle øjet, mens
du står foroverbøjet - ved et let tryk på
flasken

ØJENSKYLLEPLAN
1
Bestem arten
af skadestof

2
Vælg rette
øjenskyl og skyl

3
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Fortsæt skylning
med Plum Øjenskyl

Skyl som angivet

Fremmedlegemer
Støv, snavs, metal og
træsplinter m.v.

Plum Øjenskyl

Plum Øjenskyl

Skyl til fremmedlegemet er skyllet ud

Syrer

pH Neutral

Plum Øjenskyl

Skyl ca. 2 min. med pH Neutral og
fortsæt skylning med Plum Øjenskyl
frem til læge eller skadestue

Baser

pH Neutral

Plum Øjenskyl

Skyl ca. 2 minutter med pH Neutral
og fortsæt skylning med Plum Øjenskyl
frem til læge eller skadestue

Andre kemikalier
(fx opløsningsmidler
og olier)

Plum Øjenskyl

Plum Øjenskyl

Skyl til ubehaget forsvinder
eller frem til læge eller
skadestue

VIGTIGT! Øjenskyllevæsken skal altid ramme øjet i en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den.
Vi opfordrer dig til altid at søge læge ved alle typer af øjenulykker. Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så du kan fortsætte
med at skylle under transport til læge eller skadestue. Denne vejledning kan rekvireres som særtryk hos Plum.
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F ø r st ehj æ l p
Ø j en sk yl
Øj e ns ky l p H Ne utr a l
Øj e nsky lle st a t ione r
Pla st e rdispe nser

Indlysende og enestående

Mobil først eh jæl p

Plum Duo er en unik løsning på markedet. Med
den behøver du ikke vælge, hvilket øje du vil redde

CA. 50 % AF ALLE ULYKKER RAMMER BEGGE ØJNE

ØJENKOPPEN HJÆLPER TIL OPTIMAL SKYLNING
Specielt ved syre/base-ulykker er tiden en afgørende faktor. Skadevirkningen af
hænger naturligvis af syres eller basens styrke, men derudover er kontakttiden med
øjet afgørende. En optimal førstehjælp skal derfor neutralisere skadestoffet så hurtigt
som muligt. Med den unikke DUO-kop behandler du ydermere begge øjne på en
gang. Udformningen af øjenkoppen hjælper dig med at holde øjnene åbne under
skylningen og sikrer en korrekt væskestrøm og skylletid.

Plum Øjenskyl og pH Neutral er
beregnet til engangsbrug for at
sikre, at skyllevæsken er steril
hver gang.

F ørs tehj æl ps s kab

Erfaringer viser, at ca. halvdelen af alle øjenulykker med kemikalier rammer begge
øjne. Med vores DUO øjenkopper er du beredt. Du kan skylle begge øjne på én
gang og slipper for at vælge, hvilket øje du vil redde.

Refi ll s
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Øjenskyl ved fremmedlegemer
Plum Øjenskyl kan fjerne gener, når du får fremmedlegemer
i øjet - og forebygge komplikationer efterfølgende
Du får let et fremmedlegeme i øjet. Støv fra luften eller snavs, rengøringsmidler eller
maling fra dine hænder. Der er forhøjet risiko, når du arbejder med maskiner og
værktøj, der kan give dig splinter af træ eller metal i øjet.
At få noget i øjet kan være særdeles ubehageligt, da øjet er ekstremt følsomt.
Ubehandlet kan situationen udvikle sig til øjen-, hornhinde- eller regnbuehinde
betændelse. Når du skyller straks efter at uheldet er sket, forebygger du dette og
undgår, at fremmedlegemer sætter sig fast.
Plum Øjenskyl indeholder en steril saltvandsopløsning på 0,9 % natriumklorid, hvilket
svarer til øjets naturlige væske. I brug skyller du øjet med en blød og behagelig
stråle. Produktprogrammet rummer alt fra den lille handy flaske, du altid kan have
med dig, til væghængte s tationer, som gør hjælpen let at finde i en nødsituation.
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F ø r st ehj æ l p
Ø j en sk yl

ca. 2 min.
10 x 200 ml
4691

Skylletid:
Forpakningsstr:
Varenr:

ca. 5 min.
12 x 500 ml
4604

1000 ML
PLUM ØJENSKYL
Flaske med 0,9 % steril natriumklorid.
Indeholder 1000 ml øjenskyl, hvorved
der opnås en længerevarende skylle
effekt. Flasken kan bruges løst eller som
genopfyldning i øjenskyllestationer
og –bokse. Leveres med støvhætte.
Skylletid:
Forpakningsstr:
Varenr:

ca. 10 min.
6 x 1000 ml
4707

Øj e nsky lle st a t ione r

Skylletid:
Forpakningsstr:
Varenr:

500 ML
PLUM ØJENSKYL
En let håndterlig flaske med 0,9 % steril
natriumklorid. Kan bruges løst eller som
genopfyldning i øjenskyllestationer og
–bokse. Leveres med støvhætte.

Øj e ns ky l p H Ne utr a l

200 ML
PLUM ØJENSKYL
En lille og handy flaske i lommeformat med
0,9 % steril natriumklorid. Flasken er let
at have med sig i den specialdesignede
bæltetaske, i førstehjælpskassen, i
værktøjskassen og lignende. Leveres med
støvhætte.

Pla st e rdispe nser

ca. 2 min.
6 x 500 ml
4861

Skylletid:
Forpakningsstr:
Varenr:

ca. 5 min.
6 x 1000 ml
4800

3 X 500 ML
PLUM ØJENSKYL
Praktisk og handy sampak med 3 stk.
Plum Øjenskyl flasker med 0,9 % steril
natriumklorid. Æsken er nem at have
med i bilen på vej til læge eller skadestue.
Flaskerne kan også bruges enten løst eller
som genopfyldning i øjenskyllestationer
og –bokse.
Skylletid:
Forpakningsstr:
Varenr:

ca. 15 min.
4 x 3 x 500 ml
4620

F ørs tehj æl ps s kab

Skylletid:
Forpakningsstr:
Varenr:

1000 ML
PLUM ØJENSKYL DUO
Flaske med 0,9 % steril natriumklorid.
Indeholder 1000 ml øjenskyl, hvorved der
opnås en længerevarende skylleeffekt. Den
ergonomiske DUO øjenkop gør det muligt
at skylle begge øjne samtidig. Flasken kan
bruges løst eller som genopfyldning i DUO
øjenskyllestationer og –bokse.

Mobil først eh jæl p

500 ML
PLUM ØJENSKYL DUO
En let håndterlig flaske med 0,9 % steril
natriumklorid. Den ergonomiske DUO
øjenkop gør det muligt at skylle begge øjne
samtidigt. Flasken kan bruges løst eller
som genopfyldning i DUO øjenskyllestationer og –bokse.

Refi ll s
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Øjenskyl
ved kemiske
uheld

FARLIGE KEMIKALIER ER OVERALT
I en lang række jobs, virksomheder og brancher er du særligt udsat for alvorlige
øjenskader på grund af kemikalier. I lufthavne, i kemiske fabrikker, i genbrugs
industrien, på cementfabrikker og byggepladser, i fødevare-, metal-, papir- og
mineindustrien - eller i den petrokemiske industri. Overalt bruges stærke syrer og
baser i produktion og ved rengøring. Risikoen for at noget går galt - fx ved at en
slange springer af en studs eller et batteri eksploderer - er en del af dagligdagen.
Her skal du have pH Neutral i dit beredskab.

FÅ SEKUNDER AFGØR ALT
Syrer og baser nedbryder hudens og slimhindernes struktur. Hvor alvorligt
ætseskader udvikler sig, afhænger primært af:

pH Neutral neutraliserer
både syrer og baser.
Og skyller dem samtidigt
ud af øjet. Det giver
dokumenteret sikkerhed
og effekt!

Kemikaliets koncentration – stærke syrer og baser er voldsomt ætsende.
Temperaturen – en høj temperatur forstærker kemikaliets ætsende egenskaber.
• K
 ontakttiden – jo længere kontakttid des dybere trænger skadestoffet ind.

•
•

Ved øjenulykker med syrer og baser gælder det om hurtigst muligt at neutralisere
kemikaliet til et pH-niveau omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale
pH-niveau - helst før syren eller basen er trængt igennem hornhinden. For at
optimere sikkerheden, hvor der er risiko for syre- og baseskader, skal øjenskylle
løsningen være:
Let tilgængelig
H
 urtig at betjene
• Effektiv
•
•

ØJENSKYLLEVÆSKEN SKAL VÆRE EFFEKTIV
VIGTIGT
Forbehold overfor Flussyre
Flussyre er en middelstærk syre,
som også er giftig og kraftigt
ætsende på hud og knogler.
pH neutral og Plum øjenskyl kan
neutralisere og bortskylle men
ikke begrænse den ætsende
effekt, og de kan derfor ikke
anbefales til førstehjælp ved
øjenulykker med Flussyre.

pH Neutral er en 4,9 % fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer selv
meget stærke syrer og baser. Væsken er opbygget af fosfatsalte, som i forvejen
findes i kroppen. Bufferdelen hydrogenfosfat er effektiv mod syrer, mens buffer
delen dihydrogenfosfat reagerer imod basiske stoffer. Virkningen af pH Neutral er
dokumenteret gennem videnskabelige studier.1) 2)
Vi har testet neutraliseringseffekten af pH Neutral overfor både stærke syrer og
baser sammenlignet med effekten af en almindelig øjenskyllevæske med 0,9 %
natriumklorid. Testens resultat viser tydeligt, at pH Neutral hurtigt neutraliserer
både syrer og baser til et uskadeligt pH-niveau. Almindelig øjenskyl fortynder
væsken, men der opnås kun små ændringer i pH-værdien (Figur 1).

}
}

10
pH-værdi

pH Neutral er en 2 minutters
øjenskylleløsning til ulykker med
syrer og baser. Skyl med pH
Neutral for at bringe skade
stoffets pH-værdi til et uskade
ligt niveau hurtigst muligt.
Fortsæt derefter skylningen
med Plum Øjenskyl 0,9 %
natriumklorid frem til læge eller
skadestue.
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Figur 1: Neutralisering af stærk base og stærk syre
14

41

ml skyllevæske
NaCl 0,9 %

Øjenvæske

pH Neutral

pH Neutral

NaCI 0,9 %

1: P
 rof. 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. Yderligere dokumentation om pH Neutrals sikkerhed
og effekt kan rekvireres
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F ø r st ehj æ l p
Øj e ns ky l
Ø j en sk yl pH N eut r al

ca. 2 min.
10 x 200 ml
4752

Skylletid:
Forpakningsstr:
Varenr:

ca. 2 min.
6 x 500 ml
4801

F ørs tehj æl ps s kab

Skylletid:
Forpakningsstr:
Varenr:

500 ML
PH NEUTRAL DUO
En let håndterlig flaske med 4,9 % steril
fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer syrer
og baser. Flasken er udstyret med en
DUO øjenkop, der gør det muligt at skylle
begge øjne samtidig. Særligt velegnet på
arbejdspladser med risiko for, at begge
øjne rammes. Flasken kan bruges løst eller
som genopfyldning i øjenskyllestationer
og –bokse.

Mobil først eh jæl p

200 ML
PH NEUTRAL
En lille og handy flaske i lommeformat
med 4,9 % steril fosfatbuffer, der hurtigt
neutraliserer syrer og baser. Flasken er let
at have med sig i den specialdesignede
bæltetaske, i førstehjælpskassen, i værktøjs
kassen og lignende. Kan også anvendes
som genopfyldning i øjenskyllestationer og
–bokse. Leveres med støvhætte.

Pla st e rdispe nser

pH Neutral DUO reddede synet på
en medarbejder hos SITA France. De
håndterer affald som fx plastflasker
med rengøringsmidler. Væsken fra
en rengøringsflaske ramte begge
øjne på medarbejderen. Takket være
pH Neutral DUO blev skadestoffet
neutraliseret, og medarbejderen var på
arbejde allerede dagen efter.

Øj e nsky lle st a t ione r

”

UHELD MED SYRER OG
BASER SKER, NÅR DU
MINDST VENTER DET

Refi ll s
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Øjenskyllestationer
til ulykker med
fremmedlegemer
En væghængt løsning giver god oversigt og gør
hjælpen let at finde

VIS AT DU TAGER FØRSTEHJÆLP ALVORLIGT
Når først ulykken er sket, er det for sent at skulle lede efter hjælpen i
en kasse eller under et skab.

LETTE AT MONTERE
Alle stationer er lette at
montere og er udstyret med spejle
og tydelige piktogrammer, der viser
brugen.

10

Med de væghængte stationer sætter du førstehjælpen i system og gør den let at
finde, når uheldet er ude. Vælg mellem åbne vægstationer og boksløsninger. De
sidste kan især anvendes i støvede arbejdsmiljøer for at beskytte flaskerne og
undgå at føje mere støv til et uheld.
Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så der i alvorlige tilfælde kan
skylles på vej til videre behandling.

PLUM ØJENSKYLLESTATION DUO
Vægstation med 1000 ml Plum Øjenskyl
DUO. Specielt velegnet til mindre samt
mobile arbejdspladser, hvor en længere
varende skylning af begge øjne kan være
påkrævet.

ØJENSKYLLESTATION 500 ML
Vægstation med 500 ml Plum Øjenskyl.
Specielt velegnet til mindre og mobile
arbejdspladser.

PLUM ØJENSKYLLESTATION MAXI
Vægstation med 2 stk. 1000 ml Plum
Øjenskyl. Specielt velegnet til steder, hvor
en længerevarende skylning kan være
påkrævet. Leveres med støvhætte.

Skylletid:
ca. 5 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4802
Mål:
h: 375 x b: 180 x d: 95 mm

ca. 5 min.
Skylletid:
1 stk.
Forpakningsstr:
4611
Varenr:
Mål:
h: 300 x b: 170 x d: 80 mm

Skylletid:
ca. 20 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4708
Mål:
h: 375 x b: 260 x d: 95 mm

F ø r st ehj æ l p
Øj e ns ky l
Ø j ensk yl l est at i oner

Skylletid:
ca. 10 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4816
Mål:
h: 357 x b: 252 x d: 116 mm

Øj e ns ky l p H Ne utr a l

PLUM ØJENSKYLLEBOKS DUO
Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med
2 stk. 1000 ml Plum Øjenskyl. Specielt
velegnet til mindre samt mobile arbejdspladser, hvor der er stor risiko for at få støv
og snavs i begge øjne.

Pla st e rdispe nser
Mobil først eh jæl p

FÅS OGSÅ MED VARMEELEMENT
Varenr:

4649

Skylletid:
ca. 10 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4694
Mål:
h: 290 x b: 228 x d: 80 mm

Refi ll s

Skylletid:
ca. 10 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4650
Mål:
h: 280 x b: 230 x d: 110 mm

PLUM ØJENSKYLLESTATION
Vægstation med 2 stk. 500 ml Plum
Øjenskyl. Specielt velegnet i ikke snavsede
miljøer og mindre arbejdspladser, hvor der
er risiko for at få fremmedlegemer i øjet.

F ørs tehj æl ps s kab

PLUM ØJENSKYLLEBOKS
Støvtæt vægstation i slagfast flamingo
med 2 stk. 500 ml Plum Øjenskyl. Specielt
velegnet til produktionsområder med meget
støv og snavs samt til mobile arbejds
pladser.

11

Øjenskyllestationer
til ulykker med
syrer og baser
Med en kombiboks er du dækket ind – lige fra
banale uheld til alvorlige ulykker med skader fra syrer
eller baser

Pludselig springer et rør med væske
under tryk – eller en slange hopper
af en studs. Resultatet er, at stærkt
ætsende væsker sprøjter ud. Sådan
sker de hyppigste ulykker med kemiske
væsker. Bliver du ramt af stænk i øjet,
tæller sekunder, hvis synet skal reddes.

PLUM ØJENSKYL OG PH NEUTRAL ER ET STÆRKT MAKKERPAR
Ved ulykker med syrer og baser anbefaler vi en kombineret skylning med først
pH Neutral og efterfølgende Plum Øjenskyl. Vi har derfor sammensat et udvalg af
Combibokse, så du først kan neutralisere syren eller basen og dernæst fortsætte
skylningen frem til læge eller skadestue.
Arbejder du med især flydende kemikalier, anbefaler vi pH Neutral DUO, så du i
ulykkestilfælde straks kan skylle begge øjne.
Vi kan anbefale de åbne stationer til miljøer uden støv og snavs som fx
laboratorier. De lukkede stationer beskytter produkterne i støvede miljøer. Alle
stationer er lette at montere og er forsynet med spejl og tydelige piktogrammer,
der viser, hvordan du bruger øjenskyl-flaskerne.

PLUM COMBIBOKS DUO
Støvtæt vægstation i slagfast flamingo
med 500 ml pH Neutral DUO og 500 ml
Plum Øjenskyl DUO. Specielt velegnet til
støvede produktionsområder, hvor der
er risiko for ulykker med såvel fremmed
legemer som syrer og baser, samt hvor
der er risiko for, at begge øjne rammes.

PLUM COMBIBOKS DUO MAXI
Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med
500 ml pH Neutral DUO og 1000 ml Plum
Øjenskyl DUO. Specielt velegnet til støvede
produktionsområder, hvor der er risiko for
ulykker med såvel fremmedlegemer som
syrer og baser, samt hvor der er risiko for, at
begge øjne rammes.

pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyl ca. 2 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4862
Mål:
h: 280 x b: 230 x d: 110 mm

Skylletid:

Skylletid:
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pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyl ca. 5 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4810
Mål:
h: 357 x b: 252 x d: 116 mm

F ø r st ehj æ l p
Øj e ns ky l
Ø j ensk yl l est at i oner

pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyl ca. 5 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4773
Mål:
h: 290 x b: 228 x d: 80 mm
Skylletid:

Øj e ns ky l p H Ne utr a l

PLUM COMBISTATION
Vægstation med 200 ml pH Neutral og
500 ml Plum Øjenskyl. Specielt velegnet til
steder, hvor der er risiko for ulykker med
såvel fremmedlegemer som syrer og baser.

Pla st e rdispe nser

FÅS OGSÅ MED VARMEELEMENT
Varenr:

4664

Refi ll s

pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyl ca. 5 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4803
Mål:
h: 375 x b: 250 x d: 95 mm
Skylletid:

F ørs tehj æl ps s kab

pH Neutral ca. 2 min.
Plum Øjenskyl ca. 5 min.
Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4787
Mål:
h: 280 x b: 230 x d: 110 mm
Skylletid:

Mobil først eh jæl p

PLUM COMBISTATION DUO
Vægstation med 500 ml pH Neutral DUO
og 1000 ml Plum Øjenskyl DUO. Specielt
velegnet til steder, hvor der er risiko for
ulykker med såvel fremmedlegemer som
syrer og baser, samt hvor der er risiko for, at
begge øjne rammes.

PLUM COMBIBOKS
Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med
200 ml pH Neutral og 500 ml Plum Øjenskyl.
Specielt velegnet til støvede produktions
områder, hvor der er risiko for ulykker med
såvel fremmedlegemer som syrer og baser.
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QUICKFIX ER EN UNIK DISPENSER:
•

Giver umiddelbar og synlig adgang til

•

Hvert plaster er klart til brug ved blot at

plaster og øjenskylleampuller

trække det ud af dispenseren

Alle plastre er pakket for sig
• 
Kan betjenes med én hånd
• 
Kan fyldes efter behov
• 
Det er tydeligt at se, når den er tom
• 
Nemt at standse mindre blødninger,
•

også uden at plette på de øvrige plastre

•

Små dimensioner – let at finde plads til

•

Rummer hylde til opbevaring af relevante

•

Kan låses, så den kun kan åbnes med

QuickFix
småting

nøgle - hvilket kan reducere utilsigtet
svind
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QUICKFIX ELASTIC
Væghængt plasterdispenser med 90 stk.
elastiske og behagelige tekstilplastre, der
tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene
er hudvenlige og lader huden ånde.

QUICKFIX WATER RESISTANT
Væghængt plasterdispenser med 90 stk.
vandfaste plastre, der især er velegnede til
fugtige arbejdsmiljøer. Plastrene er produceret
i et beskyttende PE-materiale, der lader
huden ånde.

QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT
Væghængt plasterdispenser med 45 stk.
elastiske og 45 stk. vandfaste plastre. En
kombination af plastre, der dækker flere
behov på arbejdspladsen.

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
5502
Refill varenr:
5512
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål:
l: 72 x b: 25 mm

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
5501
Refill varenr:
5511
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål:
l: 72 x b: 25 mm

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
5507
Refill varenr:
5512 & 5511
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål:
l: 72 x b: 25 mm

F ø r st ehj æ l p

VÆLG MELLEM TRE TYPER
PLASTRE OG TO LÆNGDER
QUICKFIX ELASTIC

HURTIG OG HYGIEJNISK HJÆLP TIL SMÅ SKADER
Hver dag sker der masser af små uheld på landets arbejdspladser. Vi taler små
hændelser, som blot kræver et plaster på såret. Vælg det rette plaster til jeres
arbejdssituation. Eller den rigtige kombination. Vi har plastre til almindelige
arbejdssituationer, til arbejdspladser med meget fugt og til arbejde i fødevare
sektoren. Spild ikke tiden på små skader. Træk, sæt på og tilbage til arbejdet.
QuickFix løser problemet nemt, hygiejnisk og effektivt.

Hudvenligt plaster, der er behageligt
at have på. Elastisk, så det følger
hudens og håndens bevægelser.
QUICKFIX WATER RESISTANT

Vandfast plaster til arbejdsmiljøer
med meget fugt.
Specialplaster til fødevareindustrien.
Den blå farve og den indbyggede
metalflade gør det let at spore
plasteret både visuelt og via en
metaldetektor.
QUICKFIX LONG

...og kan sættes på
med én hånd

Disse plastre er ekstra lange. De kan
nå flere gange rundt om fingeren, og
sidder dermed endnu bedre fast.

QUICKFIX DETECTABLE
Væghængt plasterdispenser med 90 stk.
blå og iøjnefaldende plastre med indbygget
metalflade, der kan spores af en metal
detektor. Især velegnet til fødevareindustrien.
Plastrene er produceret i et åndbart
materiale.

QUICKFIX ELASTIC LONG
Væghængt plasterdispenser med 60 stk.
lange og elastiske tekstilplastre, der tilpasser
sig hudens bevægelser. Plastrene er meget
hudvenlige og lader huden ånde. Det lange
plaster kan vikles flere gange om fingeren,
og sidder bedre fast.

QUICKFIX DETECTABLE LONG
Væghængt plasterdispenser med 60 stk.
lange blå og iøjnefaldende plastre med
indbygget metalflade, der kan spores af en
metaldetektor. Især velegnet til fødevare
industrien. Det lange plaster kan vikles flere
gange om fingeren og sidder bedre fast.

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
5503
Refill varenr:
5513
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål:
l: 72 x b: 25 mm

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
5528
Refill varenr:
5508
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål:
l: 120 x b: 20 mm

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
5529
Refill varenr:
5509
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål:
l: 120 x b: 20 mm

P l ast erd i sp enser

Træk plasteret ud af dispenseren.
Så er det klart til brug...

Øj e nsky lle st a t ione r

QUICKFIX DETECTABLE

Øj e ns ky l p H Ne utr a l

Hæng plasteret på væggen og spar tid.
På med plastret og tilbage til arbejdet!

Øj e ns ky l

QuickFix er hurtig hjælp
til hverdagens små uheld

Mobil først eh jæl p
F ørs tehj æl ps s kab
Refi ll s
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QUICKFIX&RINSE
Væghængt dispenser med 5 stk. øjenskylle
ampuller med 0,9 % steril natriumklorid og
45 stk. åndbare og elastiske tekstilplastre.
Dispenseren giver nem, hurtig og hygiejnisk
hjælp til de små uheld med mulighed for at
kombinere plaster og øjenskyl efter behov.

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4631
Refill varenr:
5512 & 5160
Dispensermål: h: 190 x b: 230 x d: 32 mm
Plastermål:
l: 72 x b: 25 mm

Små ampuller til
mindre uheld
QuickRinse er en økonomisk løsning til de små uheld

QUICKRINSE
Væghængt dispenser med 10 stk. øjenskylle
ampuller med 20 ml 0,9 % steril natriumklorid.
Dispenseren giver nem, hurtig og hygiejnisk
hjælp til at skylle støv og snavs ud af øjnene.
Eller til at få velværet tilbage, når du har tørre
eller irriterede øjne. Nem at montere lige dér,
hvor der er mest brug for den.

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
4632
Refill varenr:
5160
Dispensermål: h: 135 x b: 230 x d: 32 mm
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BRUG QUICKRINSE TIL DE SMÅ SKYL
Øjet er ekstremt følsomt. Derfor kan tørre øjne og små irritationer give store gener
med svie, øget lysfølsomhed og smerter. Brug QuickRinse og få velværet tilbage.
Hver ampul rummer 20 ml, der løser problemet med tørre eller irriterede øjne.
QuickFix&Rinse giver en optimal kombination, hvor du har både plaster og
øjenskylleampuller lige ved hånden.

F ø r st ehj æ l p

Altid lige ved hånden

Øj e ns ky l

Praktiske løsninger - så du kan tage
førstehjælpen med dig

Øj e ns ky l p H Ne utr a l

Vores plastre og små ampuller med øjenskyl kan du også få i praktiske
pakninger, der gør det let for dig at have førstehjælpen med i handske
rummet, i værktøjskassen, i tasken, i en lomme eller i en almindelig første
hjælpskasse. Så er du beredt på de små uheld, som altid indtræffer ubelejligt,
og når du mindst venter det.

Øj e nsky lle st a t ione r
Pla st e rdispe nser
M obi l f ør stehjælp

30 x 30 stk.
5504
l: 72 x b: 25 mm

Forpakningsstr:
Varenr:

5 x 4 stk.
4619

BÆLTETASKE TIL 200 ML FLASKER
Praktisk taske til at sætte i bæltet, arbejds
tøjet eller lignende. Den er let at åbne og
giver hurtig førstehjælp, hvis uheldet er ude.
En sikker og hygiejnisk måde at opbevare
og beskytte flasken på.
Forpakningsstr:
Varenr:

10 stk.
4692

Refi ll s

Forpakningsstr:
Varenr:
Plastermål:

QUICKRINSE MINI
Lille og praktisk forpakning med 4 øjen
skylleampuller hver med 20 ml 0,9 %
steril natriumklorid. En handy løsning, der
giver hurtig lindring ved støv og snavs i
øjet eller ved irriterede øjne grundet tørre
omgivelser. Ampullerne åbnes let og hurtigt
med et twist og er klar til brug. Den lille
pakkestørrelse gør det let at tage Quick
Rinse Mini med dig.

F ørs tehj æl ps s kab

QUICKFIX MINI
Lille og praktisk forpakning med 30 stk.
elastiske plastre. Nem at have med overalt,
hvor du kan få brug for et plaster. Hvert
plaster er pakket for sig og er klar til brug blot
ved at trække det ud af pakken. Plastrene er
hudvenlige og meget b
 ehagelige at have på,
da de tilpasser sig hudens b
 evægelser og
lader huden ånde.
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QuickSafe® giver dig hurtig,
nem og sikker førstehjælp
Få overblik og sikkerhed
for at du altid har det,
du har brug for på rette
sted.

”

FÅ DET MEST
NØDVENDIGE PÅ
RETTE PLADS

Spæncom A/S er en førende
leverandør af betonelementer. Her har
man valgt Plum Quicksafe® for at øge
sikkerheden for de over 500 ansatte.
– Vi har valgt Plum Quicksafe®, fordi
skabet kan opbygges, så det passer
til det enkelte arbejdsområde. På
de områder, hvor vi afsyrer beton
elementer, kan vi fx placere Plum
Øjenskyl og pH Neutral DUO tæt
på arbejdssituationen. QuickSafe®
indeholder det mest nødvendige, kan
placeres, så førstehjælpen er lige ved
hånden, og er meget overskuelig med
det transparente låg.
Jany Johannsen,
Miljø og sikkerhedskoordinator
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HER KAN DU FÅ SKRÆDDERSYET ET FØRSTEHJÆLPSSKAB
Sammensæt dit førstehjælpsskab efter behov. Øjenskyl, så du kan skylle fremmed
legemer ud af øjet. pH Neutral til ulykker med syrer eller baser. Plastre, som
passer til jeres arbejdssituation. Brandgel, som lindrer mindre forbrændinger.
Øjenskylleampuller til små uheld og tørre, irriterede øjne. Servietter, der renser såret.
Kompresbind til de mere alvorlige ulykker. Alt sammen under et transparent låg, der
giver dig det perfekte overblik over det, du har brug for.

F ø r st ehj æ l p

QuickStop

QuickClean

Øj e ns ky l

QuickCool

200 ml
pH Neutral

QuickSafe® EMPTY
HER ER DET DIG, DER BESTEMMER

500 ml
Plum
Øjenskyl

QuickFix

Hjælpen sidder lige i skabet

Mobil først eh jæl p

Forpakningsstr:
1 stk.
Varenr:
5173
Mål:
h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

Pla st e rdispe nser

QuickRinse

KØB ET SKAB
OG FYLD DET EFTER BEHOV
Selvfølgelig kan du få en 100 % skrædder
syet løsning, hvis du har behov, vi ikke
rammer med de 4 forskellige QuickSafe®
løsninger, som vi præsenterer på næste
side. Så starter du med en vægstation og
fylder det selv med øjenskylleflasker og
øvrige førstehjælpsprodukter.

Øj e nsky lle st a t ione r

Hvis du vil have fuld frihed til at ind
rette din førstehjælp efter behov, så
start med et tomt skab og fyld det, så
det passer til din konkrete situation.

Øj e ns ky l p H Ne utr a l

500 ml
Plum
Øjenskyl

Let adgang til førstehjælp er nøglen til øget sikkerhed

Det transparante låg giver dig overblik og gør vejen til førstehjælp hurtig og let. Du
kan nemt se, hvornår skabet skal genopfyldes. Med det støvtætte låg og separat
indpakkede produkter er QuickSafe® en både hygiejnisk og elegant løsning.

SCAN KODEN ELLER GÅ IND PÅ
PLUM-QUICKSAFE.DK OG SE
HVOR LET DU KAN FÅ EN FØRSTEHJÆLPSLØSNING

Første hjælpss ka b

Med QuickSafe® samler du de vigtigste førstehjælpsprodukter ét sted og placerer
løsningen præcis der, hvor produkterne skal bruges. Skabet fylder kun lidt mere end
et A3-ark. Så du kan placere QuickSafe® lige der, hvor der er brug for det.

Refi ll s
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QuickSafe®
BASIC

QuickSafe®
COMPLETE

ET GODT UDGANGSPUNKT

DEN KOMPLETTE LØSNING

Med et QuickSafe® Basic kan du selv lægge
indholdet ind på de øverste hylder. Det giver
dig fuld fleksibilitet.

Øjenskyl inkl. pH Neutral og øjenskylle
ampuller, kompresbind, sårrenseservietter,
plastre og brandgel til lindring ved mindre
forbrændinger.

HAR DU SPECIELLE BEHOV TIL DIT
FØRSTEHJÆLPSSKAB?
Rygraden i hele QuickSafe®-serien er Plums
anerkendte øjenskyl. Med QuickSafe® Basic
får du den i kombination med pH Neutral,
øjenskylleampuller og plastre. Resten er op til dig.
Indret førstesalen i skabet, så den passer med
behovene i din virksomhed.
INDHOLD: 			 Varenr.
4604
2 x 500 ml Plum Øjenskyl

INDHOLD: 			 Varenr.
18 x QuickCool brandgel
5150
1 x QuickStop kompresforbinding:
1 stk. 17 x 17 cm og 2 stk. 12 x 7,5 cm

5152

1 x 200 ml pH Neutral

4752

20 x QuickClean sårrens

5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller

5160

2 x 500 ml Plum Øjenskyl

5151
4604

1 x QuickFix Elastic refill med 45 plastre

5512

1 x 200 ml pH Neutral

4752

5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller

5160

1 x QuickFix Elastic refill med 45 plastre

5512

Forpakningsstr:
Varenr:
Mål:
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HER FÅR DU EN BRED DÆKNING
INDEN FOR FØRSTEHJÆLP
Med QuickSafe® Complete får du et bredt
sortiment af førstehjælpsprodukter. Her er midler
til de fleste kritiske situationer - og hjælp til mange
af hverdagens små uheld.

1 stk.
5170
h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

Forpakningsstr:
Varenr:
Mål:

1 stk.
5174
h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

F ø r st ehj æ l p
Øj e ns ky l
Øj e ns ky l p H Ne utr a l

TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

STÆRK LØSNING TIL SKRAPPE MIDLER

Vi har fyldt en station med relevant
indhold, så den passer til de behov, du
har i fødevareindustrien.

Ulykker med syrer/baser kan få alvorlige og
livslange følger for den enkelte, hvis du går
på kompromis med tilgængeligheden.

HURTIG OG SIKKER HJÆLP MED
INDBYGGET SPORBARHED
En førstehjælpsstation målrettet fødevare
virksomheder, køkkener, kantiner og restauranter
– blandt andet med blå sporbare plastre, sårrens,
brandgel og kompresforbinding.

NÅR DER ER SEKUNDER MELLEM ET UHELD OG
EN ULYKKE
Hvis der er risiko for uheld med syrer eller baser, er sik
kerhed i form af effektive og mobile øjenskylleprodukter
altafgørende. Indeholder bl.a. pH Neutral DUO, som
skyller begge øjne på én gang.

INDHOLD: 			 Varenr.
18 x QuickCool brandgel
5150

INDHOLD: 			 Varenr.
1 x 500 ml Plum Øjenskyl DUO
4861

1 x QuickStop kompresforbinding:
1 stk. 17 x 17 cm og 2 stk. 12 x 7,5 cm

5152

1 x 500 ml pH Neutral DUO

4801

1 x 200 ml pH Neutral

4752

20 x QuickClean sårrens

5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller

5160

2 x 500 ml Plum Øjenskyl

5151
4604

1 x QuickFix Elastic refill med 45 plastre

5512

1 x 200 ml pH Neutral

4752

Pla st e rdispe nser

QuickSafe®
CHEMICAL INDUSTRY

Øj e nsky lle st a t ione r

QuickSafe®
FOOD INDUSTRY

1 stk.
5175
h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

Forpakningsstr:
Varenr:
Mål:

1 stk.
5171
h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

Refi ll s

Forpakningsstr:
Varenr:
Mål:

5509

Første hjælpss ka b

1 x QuickFix Detectable Long refill
med 30 plastre

Mobil først eh jæl p

1 x QuickFix Detectable refill med 45 plastre 5513
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QUICKSTOP
Sårforbindingssæt til effektiv førstehjælp
ved både mindre og kraftige blødninger.
Steril sårforbinding med integreret kompres.
Elastisk, ikke-klæbende og hudvenlig.
QuickStop er universelt anvendeligt som
tryk-, støtte- og beskyttelsesforbinding.
SÆTTET BESTÅR AF:
1 stk. sårforbinding m/kompres 17 x 17 cm
2 stk. sårforbinding m/kompres 12 x 7,5 cm
Forpakningsstr:
Varenr:

6 x 3 stk.
5152

QUICKCLEAN SÅRRENS
Æske med 40 sårrenseservietter til
rengøring af små sår og rifter. Hver serviet
er separat indpakket og indeholder sterilt
vand. Servietten måler 130 x 200 mm.

Forpakningsstr:
Varenr:

22

13 x 20 stk.
5551

QUICKCLEAN
Sårrenseservietter til rengøring af små sår
og rifter. Hver serviet er separat indpakket
og indeholder sterilt vand. Kan anvendes
løst og til genopfyldning i QuickSafestationerne. 20 stk. pr. æske.
Forpakningsstr:
Varenr:

6 x 20 stk.
5151

QUICKCOOL
Brandgel til førstehjælp ved mindre for
brændinger og skoldninger. Virker kølende
og smertelindrende. Indeholder tea tree
oil. Kan anvendes løst og til genopfyldning
i QuickSafe-stationerne. 18 stk. pr. æske.
Forpakningsstr:
Varenr:

6 x 18 stk.
5150

F ø r st ehj æ l p

Oversigt over refills
Hold din førstehjælp opdateret

Øj e ns ky l

6 x 45 stk.
5511
l: 72 x b: 25 mm

Forpakningsstr:
Varenr:
Plastermål:

6 x 45 stk.
5512
l: 72 x b: 25 mm

QUICKFIX DETECTABLE REFILL
45 stk. blå og iøjnefaldende plastre med
indbygget metalflade, der kan spores af en
metaldetektor. Især velegnet til fødevare
industrien. Plastrene er produceret i et
åndbart materiale.
Forpakningsstr:
Varenr:
Plastermål:

6 x 45 stk.
5513
l: 72 x b: 25 mm

Pla st e rdispe nser

Forpakningsstr:
Varenr:
Plastermål:

QUICKFIX ELASTIC REFILL
45 stk. elastiske og behagelige tekstil
plastre, der tilpasser sig hudens bevægelser.
Plastrene er hudvenlige og lader huden
ånde.

Øj e nsky lle st a t ione r

QUICKFIX WATER RESISTANT REFILL
45 stk. vandfaste plastre, der især er
velegnede til fugtige arbejdsmiljøer.
Plastrene er produceret i et beskyttende
PE-materiale, der lader huden ånde.

Øj e ns ky l p H Ne utr a l

Du kan let holde dine førstehjælpsskabe og QuickFix-dispensere fyldte og up-todate. Samtidig kan du supplere din førstehjælp med nye produkter, hvis behovet
opstår. Alle stationer har en indbygget fleksibilitet, så du kan sammensætte en
løsning, der passer til din virksomhed.

Mobil først eh jæl p

6 x 30 stk.
5508
l: 120 x b: 20 mm

Forpakningsstr:
Varenr:
Plastermål:

6 x 30 stk.
5509
l: 120 x b: 20 mm

QUICKRINSE REFILL
5 stk. øjenskylleampuller med 20 ml
0,9 % steril natriumklorid. Til genop
fyldning af QuickSafe, QuickRinse og
QuickFix&Rinse dispenserne.

Forpakningsstr:
Varenr:

4 x 5 stk.
5160

R efills

Forpakningsstr:
Varenr:
Plastermål:

QUICKFIX DETECTABLE LONG REFILL
30 stk. lange, blå og iøjnefaldende plastre
med indbygget metalflade, der kan spores af
en metaldetektor. Især velegnet til fødevare
industrien. Det lange plaster kan vikles flere
gange om fingeren, så det sidder bedre fast.

F ørs tehj æl ps s kab

QUICKFIX ELASTIC LONG REFILL
30 stk. lange og elastiske tekstilplastre, der
tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er
hudvenlige og lader huden ånde. Det lange
plaster kan vikles flere gange om fingeren, så
det sidder bedre fast.
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