
ELSŐSEGÉLY MUNKAHELYI
ELSŐSEGÉLY

Szemkimosók
Ragtapaszok
Elsősegély állomások



”

A Plum elsősegély megoldásaival a minimálisra csökkentheti a munkahelyi balesetek 
számát és negatív hatásait, az alkalmazottai, és cége hatékony működése érdekében. 

Optimális biztonság
Megbízható elsősegély

Kisebb-nagyobb balesetek naponta történnek. Ilyenkor fontos, hogy az elsőse-
gély gyors, azonnali és szakszerű legyen. Széles termékkínálatunknak köszön-
hetően lehetővé tesszük, hogy kollégáival együtt könnyen el tudják látni az apró 
vágásokat, sérüléseket, szembaleseteket - mindezt higiénikus, biztonságos 
módon. Elsősegély állomásaink garantálják, hogy a segítség mindig kéznél lesz a 
kisebb baleseteknél is.

MEGOLDÁSOK AZ ÖN MUNKAHELYÉNEK IGÉNYEIRE SZABVA
Elsősegély termékek széles skáláját kínáljuk, úgy mint szemkimosók, ragtapa-
szok, sebtisztító kendők, és így tovább... Ön egyszerűen kiválaszthatja azokat 
a termékeket, melyekre szüksége van a munkahelyén. Irodában dolgoznak? 
Vegyszereket is alkalmazó laborban? Élelmiszerfeldolgozó üzemben? Esetleg 
autószerelő műhelyben? Bármilyen munkahelyi környezetben hasznát veheti a 
Plum termékeknek. 

CSAKNEM TELJESEN 
ELVESZTETTE A 
LÁTÁSÁT A KILAZULT 
TÖMLŐ MIATT...

A Hanstholm Fiskemelsfabrik fejlett
termelési egységgel rendelkezik, de
néhány évvel ezelőtt még csak általános
szemkimosóval volt felszerelve az
üzem. Ezért az egyik dolgozó nagy árat
fizetett: amikor az egyik tömlő meglazult,
és lúg került mindkét szemébe,
csaknem teljesen elvesztette a látását.
A baleset után a gyár nagyobb figyelmet
kezdett fordítani a megfelelő elsősegélyre.
“Ha akkoriban lett volna olyan
szemkimosónk, mint a pH Neutral
DUO, a baleset kimenetele is kevésbé
lett volna tragikus. Ma már mindig
kéznél van” mondta Ronni Jorgensen,
a cég beszerzési vezetője.



A zöld Plum szemkimosó a mechanikai szennyeződé-
sek okozta balesetekre kínál gyors megoldást. A pH 
Neutral pedig a savas és lúgos anyagokat semlegesíti.

Mindenre gondoltunk.

CSAK KÉT SZEME VAN - VIGYÁZZON RÁJUK!
A látás az egyik legfontosabb érzékszervünk. Vigyázzon hát a szemeire! Balesetek 
bármikor történhetnek. Kivédeni nem mindig tudjuk őket, de felkészülhetünk az 
azonnali elsősegélyre. Ha a szembaleset bekövetkezett, minden másodperc számít! 
A legapróbb késlekedés is befolyásolhatja, hogy elveszíti-e a látását, vagy sem.
Így hát nagyon fontos az elsősegély szemkimosóhoz való gyors hozzáférés.

EGYEDI SZEMÖBLÍTÉSI MEGOLDÁSOK
Széles termékkínálatunknak köszönhetően egyszerűen kiválaszthatja a cége számá-
ra legoptimálisabb megoldást. Válasszon falra szerelhető állomásokat, közvetlenül 
a munkahelyre. Vagy kisebb, könnyen hordozható szemkimosókat a járművekbe, 
a szerszámosládába, vagy az elsősegély dobozba - esetleg egy speciálisan erre 
kifejlesztett övtáskában is tárolhatja a szemkimosót. 

A szemkimosó 
fl akonok CE minősítéssel 
rendelkeznek.

A puha műanyagból 
készült szemöblítő kupak 
úgy van kialakítva, hogy 
illeszkedjen a szem 
formájához. Enyhén 
nyomja össze, mielőtt a 
szeméhez illeszti. Így a 
kupak segít nyitvatartani 
a szemét az öblítés teljes 
ideje alatt, lehetővé téve a 
maximális öblítést.

A fl akonokat 
könnyű kezelni, és 
folyamatos, gyengéd 
öblítést biztosítanak 
a szemnek.

A zöld Plum szemkimosó segít eltávolítani 
a szembe került port és idegen testeket.

A kék fl akonos pH Neutral szemkimosó azonnali segítséget 
nyújt savak és lúgok okozta szemsérülések esetén is.

Piktogram 
szemlélteti a 
szemkimosók 
megfelelő 
használatát.

Az ergonomikus 
DUO szemöblítőnek 
köszönhetően egy időben 
végezhető mindkét szem 
öblítése. Az öblítő csésze 
segít nyitva tartani a 
szemeket az öblítés teljes 
ideje alatt. 

Könnyen és gyorsan 
nyitható. Egyetlen 
fordulat, és a szemöblítő 
használatra kész.

Gazdaságos kiszerelés, 
akár 3 év eltarthatóság. 
A lejárati dátum 
egyételműen fel van 
tüntetve a címke elején.
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Termékeinket szakképzett szemspecialisták közreműködésével fejlesztettük ki. 
Ez azt jelenti, hogy szemöblítőink kialakítása közben a legapróbb részletekre is gondoltunk. 
Piktogramokkal segítünk a helyes alkalmazásban. A kupak segít folyamatosan nyitva tartani 
a szemet öblítés közben. Az öblítés így megfelelő helyen éri a szemet, egyenletesen, 
optimális mennyiségben. 

A Plum elsősegély szemkimosó eltávolítja az idegen szennyeződéseket, 
a port és piszkot a szemből, míg a pH Neutral szemkimosó 
a savas és lúgos anyagokat semlegesíti. 

Előzzük meg a szemsérüléseket!

A Plum szemkimosó egyszerűen 
használható, ha szembaleset történik.

Forgassa el a kupakot a nyíl irányába, 
amíg a zár felszakad.

Hajoljon kissé hátra, nyomja össze a 
fl akont, és kezdje meg az öblítést. 

Ezután a szem úgy is öblíthető, ha 
enyhén előrehajol.

Határozzuk meg 
a sérülés jellegét

Válasszuk ki a megfelelő 
szemkimosót

Folytassuk 
az öblítést

Öblítsük a szemet 
a leírtak szerint

Idegen anyagok 
por, korom, fa és fém 
szilánkok stb...

Plum elsősegély 
szemkimosó

Öblítsük a szemet, amíg a 
szennyeződés teljesen megszűnik.

Öblítsük a szemet pH Neutral szemki-
mosóval körülbelül 2 percig, majd folytassuk 

sóoldat), amíg az orvoshoz nem érünk.

Öblítsük a szemet pH Neutral szemki-
mosóval körülbelül 2 percig, majd folytassuk 

sóoldat), amíg az orvoshoz nem érünk.

Öblítsük a szemet, 
amíg az orvoshoz nem érünk.

Sav

Lúg

Egyéb vegyszerek

pH Neutral

pH Neutral

Plum elsősegély 
szemkimosó

Plum elsősegély 
szemkimosó

Plum elsősegély 
szemkimosó

Plum elsősegély 
szemkimosó

Plum elsősegély 
szemkimosó

Mindig győződjünk meg arról, hogy a szemkimosó folyadék egyenletes sugárban éri a szemet. 
Ha mindkét szem sérült a balesetben, használjunk DUO szemöblítőt.

ELSŐSEGÉLY TERV SZEMBALESETEKHEZ
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Ha szembalesetről van szó, a veszélyes anyag
balesetenként eltérő lehet, ezért ennek megfelelően kell
kiválasztani a szemkimosót

Hogyan válasszuk ki
a megfelelő szemkimosót

 

A baleset oka határozza meg, hogy milyen szemkimosóra van szükség.
Ha baleset történik, feltétlenül meg kell határozni, hogy azt idegen tárgy vagy
savak vagy lúgok okozták-e - és ha lehetséges, milyen pH-értékkel
rendelkezik a kérdéses anyag.

Ismerd a vegyszereket, és biztosítsd a legmegfelelőbb elsősegélynyújtást.

A szemöblítési terv egyértelmű iránymutatásokkal segíti a megfelelő
szemöblítő kiválasztását. Az elsősegély tervet mindig helyezze az állomások, dobozok
vagy a QuickSafe® elsősegély állomások mellé.

A pH-skála 0-tól 14-ig terjed és azt méri,
hogy mennyire savas
vagy lúgos egy anyag.

- A 7-es pH semleges
- A 7-nél kisebb pH savas
- A 7-nél nagyobb pH lúgos

 
 

Ha a pH vagy erősen savas
vagy lúgos, az öblítést a
Plum pH Neutral-al kezdjük
amíg a palack ki nem ürül.
Dobja el a palackot és öblítse
a Plum elsősegély szemkimosóval,
amíg el orvoshoz vagy a
sürgősségi osztályig nem ér.

Ha a pH semleges,
a Plum elsősegély
szemkimosót használjuk
amíg palack ki nem ürül,
majd dobja ki a palackot
használat után.

Hogyan használd a
Plum szemkimosót

Hogyan használd a
Plum DUO szemkimosót

QR-kód:
Hogyan használjuk a

Plum szemkimosót
(animációs videó)

 
 

 

 

Szerelje fel a baleseti szemkimosó
tervet a falra a szemmosó állomás mellé,

145 cm-re a padlótól.

Cikkszám: 956480B Méretek: W: 22,8 x H: 29,0 cm

QR-kód:
Hogyan használjuk a

Plum DUO szemkimosót
(animációs videó)



A Plum DUO szemkimosóhoz hasonló megoldás jelenleg nincs a piacon. 
Mostantól nem kell választania, hogy melyik szemét mentse meg!

Egyedülálló megoldás

A SZEMBALESETEK CSAKNEM 50%-A MINDKÉT SZEMET ÉRINTI
Felmérések kimutatták, hogy a vegyszeres szembalesetek csaknem 50%-a egyszer-
re éri mindkét szemet. A DUO szemkimosóval felkészülhet az ilyen vészhelyzetekre.

A KUPAK SEGÍT AZ OPTIMÁLIS ÖBLÍTÉSEN 
Az idő szerepét nem szabad alábecsülni, főleg ha vegyszeres balesetről van szó. 
A sérülés mértéke természetesen a sav vagy a lúg erősségétől is függ, de emellett a 
szemmel történő érintkezés ideje is sokat nyom a latban. Az optimális elsősegélynek 
ezért minél gyorsabban semlegesítenie kell a káros anyagokat. 

A DUO kupak úgy lett kialakítva, hogy illeszkedjen a szem formájához, és képes 
legyen azt nyitva tartani az öblítés teljes ideje alatt - biztosítva az öblítés egyenletes-
ségét, és a megfelelő öblítési időt.

A Plum elsősegély szemkimosók 
egyszer használatos termékek. 
Csak így biztosítható, hogy az 
öblítőfolyadék steril maradjon. 



A Plum elsősegéy szemkimosó megszünteti a kellemetlen, égő érzést a 
szemben, melyet az idegen anyagok, szennyeződések okoznak, és segít 
megelőzni a későbbi szövődményeket.

Szemkimosó mechanikai sérülésekhez

A szembe könnyen bekerülhet bármilyen idegen anyag. Por, piszok a levegőből, vagy festék a kezünkről... 
Magasabb kockázattal számolhatunk az olyan munkahelyeken, ahol a gépek, munkaeszközök használata 
közben fa- és fémszilánkok kerülhetnek a szembe.

Már a legapróbb szennyeződés is rendkívül kellemetlen tud lenni. Kezelés nélkül pedig a kisebb sérülések 
is a szem, a szaruhártya, vagy a szivárványhártya gyulladását okozhatják. Ha a sérülést követően azonnal 
szemöblítést végez, akkor megakadályozhatja a gyulladás kialakulását, valamint azt, hogy az idegen anyag a 
szemben maradjon.

A Plum elsősegély szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid oldatot tartalmaz, s lehetővé teszi a szem 

mindig magánál hordhat, és falra szerelhető, nagyobb kiszerelést is, mely segít a munkahelyi szembalesetek 
azonnali kezelésében. 



3 x 500 ML
PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ
Praktikus szemkimosó készlet, 3 darab 
500 ml-es flakonnal, melyek 0,9%-os steril
nátrium-klorid oldatot tartalmaznak. A
doboz könnyen hordozható, magunkkal vi-
hetjük az autóban, míg az orvoshoz érünk.

500 ML
PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ DUO
Szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid 

DUO kialakítás lehetővé teszi a két szem 
egyidejű öblítését. Alkalmazható önállóan, 
de szemkimosó állomásokban utántöltés-
hez is. 

1000 ML
PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ DUO
Szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid 

ml-es kiszerelésének köszönhetően hosz-
szabb öblítési időt biztosít. A DUO kialakítás 
pedig lehetővé teszi a két szem egyidejű 
öblítését. Alkalmazható önállóan, de szemki-
mosó állomásokban utántöltéshez is. 

ÖVTÁSKA 200 ML-ES FLAKONHOZ
Praktikus kiegészítése a munkaruházatnak.
Könnyen nyitható, és lehetővé teszi, hogy
az elsősegély mindig kéznél legyen.
Biztonságosan és higiénikusan tárolható
benne bármelyik 200 ml-es szemkimosó.
Baleset esetén mindig kéznél van a segít-
ség.

500 ML
PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ
Szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid 

Alkalmazható önállóan, de szemkimosó 
állomásokban utántöltéshez is. Porvédővel 
ellátva. 

200 ML
PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ

elfér a legapróbb köpenyzsebben is. 
A szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klo-

tárolható az erre a célra készült övtás-
kában, az elsősegély dobozban, vagy a 
szerszámosládában. Porvédővel ellátva.

kb. 2 perc
10 x 200 ml

4691

kb. 5 perc
12 x 500 ml

4604

kb. 5 perc
6 x 1000 ml

4800

kb. 15 perc
4 x 3 x 500 ml

4620
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Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:

kb. 2 perc
6 x 500 ml

4861

Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:

Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:

Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:

Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:

Kiszerelés: 
Cikkszám:



A pH Neutral semlegesí-
ti a savakat és lúgokat, 
valamint öblítés közben 
el is távolítja azokat a 
szemből. Bizonyítottan 
hatásos!

A VESZÉLYES ANYAGOK MINDENHOL OTT VANNAK
Vannak olyan munkahelyek és iparágak, ahol a dolgozók az átlagosnál nagyobb 
veszélynek vannak kitéve, ami a vegyszeres baleseteket illeti. Például a különféle 
vegyi üzemekben, az újrahasznosító iparban, cementgyárakban és építkezéseken, 
vagy a petrolkémia és a bányászat területén, sőt akár az élelmiszer- és papíripar-
ban is. A takarítás, tisztítás során is gyakran erős savakat és lúgos anyagokat 
használnak. Baleset bármikor történhet: elég egy véletlenül meglazuló tömlő, vagy 
egy felrobbanó akkumulátor, és máris bekövetkezik a baj. Épp ezért, mindig tartsa 
kéznél a pH Neutral szemkimosót! 

MÁR NÉHÁNY MÁSODPERC IS DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ LEHET
A savak és a lúgok roncsolják a szöveteket, a bőr és a nyálkahártya szerkezetét. 
A sérülés súlyossága több tényezőtől is függ:
 •   A vegyszer koncentrációja: a nagyon erős savas és lúgos anyagok 

rendkívüli sérüléseket okozhatnak.
 •   A hőmérséklet: minél magasabb a hőmérséklet, annál erősebb a vegyi 

anyagok maró hatása.
 •   Az érintkezés ideje: minél több ideig ér a vegyszer a bőrhöz vagy a 

szemhez, annál súlyosabb a sérülés.

A szemet érő vegyszeres balesetek esetén kiemelt fontosságú, hogy azokat minél 
előbb semlegesítsük, és elérjük a 7.4-es pH értéket, mely a szem természetes pH 
értékének felel meg. Néhány másodpercnek is döntő szerepe lehet: a savat vagy 
lúgot lehetőség szerint még azelőtt semlegesíteni kell, hogy azok elérnék a szaru-
hártyát. Ott, ahol felmerülhet a szembaleset veszélye, fontos, hogy a szemkimosó 
folyadék legyen:
 •   Egyszerűen elérhető
 •   Gyorsan, könnyen használható
 •   Hatékony

A SZEMKIMOSÓ LEGYEN HATÉKONY
A pH Neutral egy 4.9%-os foszfátpuffer, amely gyorsan és eredményesen semle-
gesíti a savas és lúgos anyagokat is. A hidrogén-foszfát savak ellen nyújt hatékony 
védelmet, míg a dihidrogén-foszfát a lúgokat semlegesíti. A pH Neutral szemki-
mosó hatékonyságát tudományos vizsgálatok igazolják. Teszteltük a pH Neutral 
semlegesítő hatását erős savakkal és lúgokkal szemben, s összehasonlítottuk azt 
az általános szemkimosóéval, mely 0.9%-os nátrium-klorid oldatot tartalmaz. A 
teszt világosan kimutatta, hogy a pH Neutral rövid időn belül képes semlegesíteni 
a legtöbb savas és lúgos anyagot, és visszaállítani a szem normál pH értékét. Az 
általános szemkimosó felhígítja ugyan a vegyszereket, némileg csökkentve a maró 
hatást, de a pH értékben csak kisebb változások következnek be (1. ábra).
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1. ábra: Erős savak és lúgok semlegesítése
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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.

Szemöblítés 
vegyszeres 
balesetek 
esetén

A PH NEUTRAL HELYES 
HASZNÁLATA
A pH Neutral szemkimosó 2 
perces öblítést biztosít, savas és 
lúgos vegyszerek okozta szem-
baleseteknél. Használja a pH 
Neutralt a sav vagy a lúg semle-
gesítésére, és a szem természe-
tes pH értékének helyreállítására. 
Ezután folytassa az öblítést 
Plum elsősegély szemkimosóval 
(0.9%-os steril sóoldat), amíg az 
orvoshoz nem ér. 

FONTOS INFORMÁCIÓ
 uorid okozta 

szemsérülések esetén ön-
magában nem használható 
elsősegélyre sem a pH Neu-
tral, sem a Plum elsősegély 
szemkimosó. 
Semlegesíthetik, és kiöblíthetik 

szemből, de az erős szövet-
károsodást nem tudják mega-
kadályozni, így mindenképpen 
orvoshoz kell fordulni ilyen 
szembalesetek esetén.
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1000 ML
PH NEUTRAL SZEMZUHANY
Ez a szemkimosó egy 4.9%-os steril foszfát-
puffer, mely gyorsan semlegesíti a savas és 
lúgos kémhatású vegyszereket. Alkalmazható 
önállóan a munkaállomásokon, könnyedén 
tárolható a szerszámosládában, vagy a falon 
is. Porvédővel ellátva. 

200 ML
PH NEUTRAL

elfér a legapróbb köpenyzsebben is. A 
szemkimosó egy 4.9%-os steril foszfátpuf-
fer, mely gyorsan semlegesíti a savas és 

tárolható az erre a célra készült övtás-
kában, az elsősegély dobozban, vagy a 
szerszámos ládában. Porvédővel ellátva. 

500 ML
PH NEUTRAL DUO
Ez a szemkimosó egy 4.9%-os steril fosz-
fátpuffer, mely gyorsan semlegesíti a savas 
és lúgos kémhatású vegyszereket. A DUO 
kialakításnak köszönhetően mindkét szem 
egyidejűleg öblíthető, így ajánlott olyan 
munkahelyekre, ahol fennáll a veszély, hogy 
mindkét szem sérül egy balesetben. Alkal-
mazható önállóan, vagy utántöltéshez is. 

kb. 2 perc
 6 x 1000 ml

4746

Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:

kb. 2 perc
 6 x 500 ml

4801

Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:

kb. 2 perc
 10 x 200 ml

4752

Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:

A VEGYSZERES SZEM-
BALESETEK AKKOR 
TÖRTÉNNEK, AMIKOR 
A LEGKEVÉSBÉ SZÁMÍT 
RÁJUK...

A pH Neutral DUO-nak köszönheti 
a látását a francia SITA vállalat 
egyik munkatársa. Műanyag-
újrahasznosítással foglalkoznak - 

A maró hatású tisztítószer egy ilyen 

A pH Neutral DUO-nak köszönhetően 
azonban a káros anyagot azonnal 
semlegesíteni tudták, ráadásul 
mindkét szemben, azonnal. Így a 
dolgozó másnap már újra munkába 
tudott állni, s látása sem károsodott. 



TERMÉKELŐNYÖK:
- Egy kézzel is könnyen, gyorsan használható
- Biztonságos, precíz, hatékony öblítés
- Porvédővel ellátva, mely védi a fúvókát a szennyeződésektől
- Könnyen hordozható, nem gyúlékony aeroszol
- A termék tartalmának 100%-a felhasználható
- Környezetbarát, és teljes mértékben újrahasznosítható
- Hipoallergén
- Steril megoldás - tartósítószerek nélkül!
- Bontatlan állapotban 3 évig megőrzi a minőségét.

A lejárati dátum a doboz alján található.

Az új Plum sebtisztító és szemkimosó spray azonnali és hatékony elsősegélyt tesz lehetővé 
apróbb balesetek (például kisebb karcolások, vágások, por és piszok szembe kerülése) esetén. 
Segít minimálisra csökkenteni a további fertőzés vagy károsodás veszélyét.

A Plum sebtisztító és szemkimosó spray hordozható és könnyen használható. Steril sóoldatot
tartalmaz, alkalmazása fájdalommentes. Bármilyen szögben használva egyenletes öblítést
biztosít. A 0.9%-os steril sóoldat elég erős ahhoz, hogy megtisztítsa a sebeket az idegen anya-
goktól, szennyeződésektől, ugyanakkor kellően kíméletes - így a szem öblítéséhez is alkalmas.

Használatát ajánljuk az ipari szektorban, gyártósorokon, laboratóriumokban dolgozóknak;
veszélyes anyagok szállításával foglalkozóknak; valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem
munkatársainak.

Aeroszol 0.9%-os steril nátrium-klorid oldattal

Gyors és hatékony elsősegély másodpercek alatt
- bőrre és szemre egyaránt!

Sebtisztító és szemkimosó spray

A Plum sebtisztító és szemkimosó spray az Orvostechnikai Eszközökről Szóló Irányelv osztályozási rendszerének megfelelő CE minősítéssel rendelkezik.

PLUM WOUND & EYEWASH
SEBTISZTÍTÓ ÉS SZEMKIMOSÓ SPRAY

Kiszerelés:  250 ml
Karton:   12 db
Cikkszám:  4554

Kiszerelés:  50 ml
Karton:   24 db
Cikkszám:  45531
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UGYE ÖN IS KOMOLYAN VESZI AZ ELSŐSEGÉLYT?  
A balesetek hirtelen történnek, amikor nem is várnánk őket - ilyenkor már túl
késő a szekrényben keresgélni az elsősegélydoboz után, a segítségre azonnal
szükség van!

A falra szerelhető állomásoknak köszönhetően könnyen elérhetővé válnak az
elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök. Választhat a nyitott, vagy a zárható
kialakítású állomások közül. Utóbbi leginkább a poros munkakörnyezetekben praktikus,
hiszen higiénikus tárolást biztosít a flakonoknak, így elkerülhető, hogy baleset
esetén még több por kerüljön a szembe.

FONTOS: Ügyeljen arra, hogy az állomásokon kívül is további palackok legyenek elérhetőek,
hogy baleset esetén az öblítés folyamatosan folytatódhasson az orvosi ellátásig.

A falra szerelhető állomás könnyen áttekinthető,
és azonnali segítséget biztosít a baleseteknél

Szemkimosó állomások fali tartóval

PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS 
Fali állomás 500 ml Plum elsősegély szemkimosóval. Kimondottan
alkalmas kis méretű, és mobil munkaállomásokon.

1  
4611  

290 x 228 mm
290 x 135 mm

Kiszerelés:   
kb. 5 perc  Öblítési idő:  

Cikkszám
Méretek:
Elsősegély terv
Állomás

PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS 
Fali állomás 2 x 500 ml Plum elsősegély szemkimosóval. Kimondottan
alkalmas olyan munkahelyi környezetben, melyek tiszták, nem porosak,
viszont fennáll a szemeket érő mechanikai sérülés veszélye.

KÖNNYEN FELSZERELHETŐ
Minden fali állomás egyszerűen felszerelhető, és piktogramokkal
vannak ellátva, amelyek egyértelműen mutatják, hogyan kell
használni a termékeket.

1
4694

290 x 228 mm
290 x 228 mm

Kiszerelés:
kb. 10 percÖblítési idő:

Cikkszám
Méretek:
Elsősegély terv
Állomás



PLUM COMBI-STATION 
Falra szerelhető állomás 200 ml pH Neutral és 500 ml Plum elsősegély
szemkimosóval. Kimondottan alkalmas olyan munkahelyekre, ahol
mechanikai és vegyszeres szembalesetek egyaránt elofőrdulhatnak.

 

PH NEUTRAL SZEMZUHANY ÁLLOMÁS 
Falra szerelhető állomás 1000 ml pH Neutral szemkimosóval, mely
gyorsan semlegesíti a savakat és a lúgokat. A munkavégzés helyén
könnyen a falra szerelhető. Porvédővel ellátva.

 
 

PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS DUO
Falra szerelhető szemkimosó állomás, 1000 ml Plum DUO
szemkimosóval. Kimondottan alkalmas kisebb, vagy mobil
munkaállomásokon, ahol a két szem egyidejű öblítésére is szükség
lehet.

   
 1

4802

290 x 228 mm
290 x 135 mm

Kiszerelés:
kb. 5 percÖblítési idő:

Cikkszám
Méretek:
Elsősegély terv
Állomás

   
 1

4741

290 x 228 mm
290 x 135 mm

Kiszerelés:
kb. 2 percÖblítési idő:

Cikkszám
Méretek:
Elsősegély terv
Állomás

PLUM COMBI-STATION DUO  
Falra szerelhető állomás 500 ml pH Neutral DUO és 1000 ml Plum
elsősegély DUO szemkimosóval. Kimondottan alkalmas olyan
munkahelyekre, ahol mechanikai és vegyszeres szembalesetek
egyaránt előfordulhatnak, és fennáll annak a veszélye, hogy mindkét
szem egyszerre sérül.

1
4770

290 x 228 mm
290 x 228 mm

Kiszerelés:

pH Neutral kb. 2 perc
Steril sóoldat kb. 5 perc

Öblítési idő:

Cikkszám
Méretek:
Elsősegély terv
Állomás

1
4803

290 x 228 mm
290 x 228 mm

Kiszerelés:

pH Neutral kb. 2 perc
Steril sóoldat kb. 5 perc

Öblítési idő:

Cikkszám
Méretek:
Elsősegély terv
Állomás



A PLUM ELSŐSEGÉLY ÉS PH NEUTRAL SZEMKIMOSÓK 
EGYÜTTES EREJE
Ha savas, vagy lúgos kémhatású anyag kerül a szembe, kombinált öblítést javas-
lunk - először pH Neutrallal, majd Plum elsősegély szemkimosóval. Ezért összeál-
lítottunk egy combi boxokból álló választékot, melyeknek köszönhetően azonnal 

folytatódhat az öblítés addig, amíg az orvoshoz nem érünk.

Ha főként folyékony vegyszerekkel dolgozik, akkor a pH Neutral DUO-t ajánljuk, 
hiszen így a két szem együttes öblítése is lehetségessé válik.

A nyitott szemkimosó állomásokat tiszta, pormentes munkahelyekre ajánljuk - pél-
dául laboratóriumokba. A zárt állomások poros, piszkos munkakörnyezethez lettek 
kialakítva. Minden állomás könnyen felszerelhető, tükörrel és piktogrammal van 
ellátva. Utóbbin egyértelműen szemléltetjük a termékek helyes használatát. 

A Combi-Boxnak köszönhetően felkészülhet a kisebb, 
és a súlyosabb vegyszeres balesetekre is.

Szemkimosó állomások
pormentes dobozban 

Egy nyomás alatt lévő, folyadékkal teli 
cső hirtelen megreped, vagy éppen 
meglazul egy tömlő... Emiatt pedig 
maró hatású anyagok szabadulhatnak 
fel. A leggyakrabban így történnek 
a vegyszeres balesetek. Ha pedig 
a vegyszer a szembe kerül, minden 
másodperc számít, ha nem akarja 
elveszíteni a látását!

A puha zárórendszer megkönnyíti
a nyitást és a becsukást,
és megvédi a szemkimosót
a környezetben lévő portól
és szennyeződésektől.

Könnyen felszerelhető
a munkaállomás közelében

"Worldstar Winner" díjra
nevezve, az innovatív
csomagolás miatt, mely
az állandó termék része.

A formázott tartók minden
Plum elsősegély és
pH Neutral palack biztonságos
tárolásához - mindkettő normál
és DUO kivitelben is.

Polisztirolból készült - könnyű,
szigetelő és környezetbarát
anyag. Gyártása során kevesebb
műanyag került felhasználásra,
mint egyes teljesen műanyag
kivitelekhez képest.
Cseréje során a doboz égetéssel
ártalmatlanítható.



PLUM COMBI-BOX DUO
Pormentes fali állomás, polisztirénből, 
500 ml pH Neutral DUO szemkimosóval 
és 500 ml Plum elsősegély szemkimosó 
DUO-val. Kimondottan alkalmas poros 
munkahelyi környezetben, üzemekben, ahol 
előfordulhatnak olyan balesetek, melyek 
egyszerre mindkét szemet érik. A Combi 
Box DUO-val a mechanikai és vegyszeres 
sérülésekre egyaránt felkészülhet. 

pH Neutral kb. 2 perc 
Steril sóoldat kb. 2 perc

1
4862

280 x 230 x 110 mm

Öblítési idő:

Kiszerelés: 
Cikkszám:
Méretek:

PLUM COMBI-BOX
Pormentes fali állomás, polisztirénből, 200 ml 
pH Neutral szemkimosóval és 500 ml Plum 
elsősegély szemkimosóval. Kimondottan 
alkalmas poros munkahelyi környezetben, 
üzemekben, ahol  mechanikai és vegyszeres 
sérülések egyaránt előfordulhatnak.

pH Neutral kb. 2 perc 
Steril sóoldat kb. 5 perc

1
4789

280 x 230 x 110 mm

Öblítési idő:

Kiszerelés: 
Cikkszám:
Méretek:

1
4672

280 x 230 x 110 mm

Kiszerelés: 
Cikkszám:
Méretek:

PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS
Pormentes fali szemkimosó állomás,
polisztirénből, 2 x 500 ml Plum elsősegély
szemkimosóval. Kimondottan alkalmas
a piszkos, poros területeken, vagy mobil
munkaállomásokon.

kb. 10 perc
1

4650
280 x 230 x 110 mm

Öblítési idő:
Kiszerelés: 
Cikkszám:
Méretek:

PLUM COMBI-BOX DUO MAXI
Pormentes fali állomás, polisztirénből, 
500 ml pH Neutral DUO szemkimosóval és 
1000 ml Plum elsősegély szemkimosó DUO-
val. Kimondottan alkalmas poros munkahelyi 
környezetben, üzemekben, ahol előfordul-
hatnak olyan balesetek, melyek egyszerre 
mindkét szemet érik. A Combi Box DUO-val 
a mechanikai és vegyszeres sérülésekre 
egyaránt felkészülhet. 

pH Neutral kb. 2 perc 
Steril sóoldat kb. 5 perc

1
4810

357 x 252 x 116 mm

Öblítési idő:

Kiszerelés: 
Cikkszám:
Méretek:

1
4551

357 x 252 x 116 mm

Kiszerelés: 
Cikkszám:
Méretek:

 

PLUM PLUG & HEAT FŰTHETŐ
SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS - KICSI

PLUM PLUG & HEAT FŰTHETŐ
SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS - NAGY

Porálló szemkimosó állomás fűtőelemmel.
Biztosítja a szemöblítő folyadék kellemes
használati hőmérsékletet. Alkalmas 2 db
200 ml-es és/vagy 500 ml-es Plum elsősegély
vagy pH Neutral palackhoz.

Tartalom nélkül.

Porálló szemkimosó állomás fűtőelemmel.
Biztosítja a szemöblítő folyadék kellemes
használati hőmérsékletet. Alkalmas 2 db
500 ml-es és/vagy 1000 ml-es Plum elsősegély
vagy pH Neutral palackhoz.

Tartalom nélkül.



Quick
F X

•  Azonnali és látható hozzáférést biztosít 
a ragtapaszokhoz és szemkimosó 
ampullákhoz.

•  Az adagolóból kihúzott ragtapasz 
azonnal használatra kész.

•  Minden ragtapasz külön csomagolt.
•  Egy kézzel is könnyedén alkalmazható.
•  Az adagoló bármikor újra feltölthető.
•  Azonnal látható, ha az adagoló kiürült.
•  Könnyen elállíthatók a kisebb vérzések, 
anélkül, hogy a többi tapaszt beszeny-
nyeznénk.

•  A kis méretű adagolónak könnyen 
találunk helyet bárhol.

•  Polccal ellátott adagoló: más kisebb, 
fontos eszközöket is tárolhatunk rajta.

•  Az adagoló akár kulccsal is zárható. 

EGYEDÜLÁLLÓ ADAGOLÓRENDSZER:

GYORS ÉS HIGIÉNIKUS SEGÍTSÉG APRÓ SEBEKNÉL
Kisebb balesetek minden nap történhetnek a munkahelyen is. Apró sérüléseknél 
elegendő egy ragtapasz is. Válassza ki az ön munkahelyének megfelelő tapaszt - vagy 
azok megfelelő kombinációját! Megoldásokat kínálunk az általános vagy nedves mun-
kahelyi környezetben, sőt az élelmiszeriparban dolgozók számára is. Ne vesztegesse 
az idejét: vegyen ki egy tapaszt az adagolóból, helyezze fel, és máris folytathatja a 
munkát! A QuickFix gyorsan, higiénikusan, hatékonyan oldja meg a problémát.

A falra szerelhető adagolóval rengeteg időt takaríthat 
meg. Csak ragassza fel a tapaszt, és máris 
folytathatja a munkát!

A QuickFix gyors segítség az apró, 
mindennapos baleseteknél

3 TÍPUS ÉS 2 MÉRET KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

RUGALMAS RAGTAPASZOK
Bőrbarát anyagból készült, kényelmes 
ragtapaszok. Illeszkednek a bőr felü-
letéhez, a kéz mozgásához.

VÍZÁLLÓ RAGTAPASZOK
Vízálló ragtapaszok, nedves munka-
helyi környezetben dolgozók számára.

FÉMSZÁLAS RAGTAPASZOK
Speciálisan az élelmiszeripar számára 
kifejlesztett fémszálas ragtapaszok. 
A feltűnő színnek, és a beépített 
fémszálnak köszönhetően szabad 
szemmel és fémdetektorral is köny-
nyen kimutatható.

QUICKFIX LONG
Extra hosszú ragtapaszok. Az ujjak 
akár többször is körbetekerhetőek, 
ez biztosítja, hogy a tapasz a helyén 
marad munka közben is.  

Vegye ki a tapaszt az adagolóból. 
Az rögtön használatra kész...

...és egy kézzel is könnyen 
felragasztható.



VÁLASSZA KI AZ IGÉNYEINEK LEGINKÁBB MEGFELELŐ ADAGOLÓT

A QuickFix ragtapaszadagoló választékunk kétféle adagolót tartalmaz, különböző kivitelben.
Ezeket a különböző típusú munkahelyekhez fejlesztettük ki, és meg lehet tölteni őket
ragtapaszokkal és ampullás szemkimosóval a különböző igényeknek és munkaszituációnak megfelelően.

A QuickFix szervezett megoldást biztosít
a kisebb sérülések elsősegélynyújtásához

 

Rugalmas rendszer
minden típusú munkához

 

QUICKFIX ADAGOLÓ
A klasszikus zöld QuickFix adagoló két
utántöltő QuickFixet tartalmaz, ragtapasz
és/vagy QuickRinse szemöblítő ampulla
készletet. A zöld fedő védi az adagoló
tartalmát a munkahelyi portól és
szennyeződésektől. Egy kis belső polccal
van ellátva a kisebb tárgyak számára,
és kulccsal zárható.

Az adagoló bármilyen sérülés és karcolás
veszélyes helyen felszerelhető.
Az adagolót úgy tervezték bármilyen
helyhez kötött készülékre szerelhető
a munkaállomáson.

Méretek: 135 x 230 x 32 mm 

QUICKFIX UNO ADAGOLÓ
Olyan munkahelyek számára, amelyek
esetében nem kell félni a portól és más
szennyeződéstől, kifejlesztettük a
QuickFix UNO ragtapaszadagolót.
Kompakt és modern adagoló egyedi
kialakítással amely ötvözi a munkahelyi
biztonságot a modern stílussal.

Az adagoló 1 db utántöltő terméket
tartalmaz, QuickFix ragtapaszt vagy
QuickRinse szemöblítő ampullát.

A QuickFix UNO elérhető fényes fehér
vagy átlátszó fedéllel is.

Méretek: 85 x 130 x 35 mm



Válassza ki a QuickFix adagolót
- az Ön egyedi igényeinek megfelelően

QUICKFIX - ALOE VERA
Adagoló 90 darab aloe verát
tartalmazó ragtapasszal, amely
nyugtatja és hidratálja a bőrt.

1
5506
5514

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKFIX - ALU
Adagoló 90 darab alumínium
réteges ragtapasszal, amely
tapadásgátló hatással rendelkezik.

1
5505
5515

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKFIX - RUGALMAS
Adagoló 90 darab rugalmas
ragtapasszal, amelyek
alkalmazkodnak a bőr mozgásához.

1
5502
5512

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKFIX - FÉMSZÁLAS
Adagoló 90 darab kék ragtapasszal,
beépített fémszállal, amely
fémdetektorral kimutatható.

1
5503
5513

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKFIX - VÍZÁLLÓ
Adagoló 90 darab vízálló
ragtapasszal, speciálisan nedves
munkahelyekhez kialakítva.

1
5501
5511

Csomagolás:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKFIX - BLOOD STOPPER
Adagoló 90 db vérzéscsillapító
hatású ragtapasszal.

1
5510
5516

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKFIX&RINSE
Adagoló 45 darab rugalmas
ragtapasszal és 5 darab 20 ml
0.9%-os steril nátrium-kloridot
tartalmazó szemkimosó ampullával.

4631
5512 & 5160

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKRINSE
Adagoló 10 darab 20 ml
0.9%-os steril nátrium-kloridot
tartalmazó szemkimosó ampullával.

1
4632
5160

Kiszerelés:
Cikkszám:
Refill article no:

QUICKFIX LONG - RUGALMAS
Adagoló 60 darab hosszú rugalmas
ragtapasszal, amely többször is az
ujj köré tekerhető.

1
5528
5508

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKFIX LONG - FÉMSZÁLAS
Adagoló 60 darab hosszú kék
ragtapasszal, beépített fémszállal,
amely fémdetektorral kimutatható.

1

1

5529
5509

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő:

QUICKFIX - VEGYES

Adagoló 45darab rugalmas és
45 darab vízálló ragtapasszal.

1
5507

5512 & 5511

Packaging:
Article no:
Utántöltő:

QUICKFIX EMPTY DISPENSER
Üres adagoló. Bármilyen QuickFix
vagy QuickRinse termékkel feltölthető.

1
5500

Kiszerelés:
Cikkszám:



QUICKRINSE - A GYORS ÖBLÍTÉSEKHEZ!
A szem az egyik legérzékenyebb szervünk. Már a kezdődő szemszárazság vagy 
irritáció is meglehetősen kellemetlen tud lenni, főleg munka közben. Akár fájdalmat, 
vagy fényérzékenységet is okozhat, mely zavarja a munkavégzést. A QuickRinse 
segít a jó közérzet helyreállításában. 

Minden ampulla 20 ml szemkimosó oldatot tartalmaz, mellyel kezelhető a szemszá-
razság, vagy a kisebb szennyeződések (például por) okozta irritáció. A QuickFix & 
Rinse kombinációja lehetővé teszi, hogy a ragtapaszok és a szemkimosó ampullák 
mindig kéznél legyenek. 

A QuickRinse gazdaságos megoldás kisebb 
szemsérülések esetén.

Kis méretű ampullák
apró balesetekhez

QUICKFIX & RINSE
Falra szerelhető adagolórendszer 5 darab 
szemkimosó ampullával, melyek 0.9%-os ste-
ril sóoldatot tartalmaznak; valamint 45 darab 
rugalmas ragtapasszal. Az adagolórendszer 
egyszerű, gyors és higiénikus segítséget 
biztosít kisebb balesetek (irritált szem, apró 
sebek, vágások) esetén.

1  
 4631

5512 & 5160

190 x 230 x 32 mm
72 x 25 mm

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő cikkszám:
Adagolórendszer 
méretei:
Tapasz méretei:

QUICKRINSE
Falra szerelhető adagolórendszer 10 darab 
szemkimosó ampullával, melyek 20 ml 
0.9%-os steril sóoldatot tartalmaznak. Az 
adagolórendszer egyszerű, gyors és higiénikus 
segítséget biztosít kisebb szembalesetek 
esetén, például ha por, vagy piszok kerül a 
szembe; vagy ha a szem kiszárad munkavég-
zés közben. 

1 
 4632
5160 

135 x 230 x 32 mm

Kiszerelés:
Cikkszám:
Utántöltő cikkszám:
Adagolórendszer 
méretei:



QUICKFIX UNO ÜRES RAGTAPASZ
ADAGOLÓ, FEHÉR

Töltse meg az adagolót az Ön által kiválasztott ragtapasszal. Kompatibilis bármilyen QuickFix ragtapasz
vagy QuickRinse szemkimosó ampulla utántöltővel, így kényelmesen az Ön egyedi igényei szerint
testreszabható.

QUICKFIX UNO ÜRES RAGTAPASZ
ADAGOLÓ, ÁTLÁTSZÓ

10
5534

Kiszerelés:
Cikkszám:

10
5533

Kiszerelés:
Cikkszám:

10
5531

Kiszerelés:
Cikkszám:

QUICKFIX UNO RUGALMAS RAGTAPASZ
ADAGOLÓ, ÁTLÁTSZÓ

Átlátszó adagoló 45 rugalmas és
kényelmes textiltapasszal, amelyek
alkalmazkodnak a bőr mozgásához.
A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek,
lehetővé teszik a bőr lélegzését.

QUICKFIX UNO RUGALMAS RAGTAPASZ
ADAGOLÓ, FEHÉR

Fényes fehér adagoló 45 rugalmas és
kényelmes textiltapasszal, amelyek
alkalmazkodnak a bőr mozgásához.
A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek,
lehetővé teszik a bőr lélegzését.

10
5532

Kiszerelés:
Cikkszám:

QuickFix UNO

A QuickFix® UNO egy olyan kisméretű
ragtapaszadagoló, mely ötvözi a
munkahelyi biztonságot a modern
kialakítással. Az elegáns, átlátszó
adagoló tökéletesen illeszkedik
irodákba, éttermekbe,oktatási
intézményekbe is.

Az adagoló 45 darab ragtapaszt
tartalmaz, és gyors segítséget biztosít
apró sebek, vágások azonnali
kezeléséhez. Minden ragtapasz külön
csomagolt -higiénikus, egyszerű és
azonnal használható, csak ki
kell húzni az adagolóból.

A QuickFix® UNO kis méretének
köszönhetően (8,5 x 13 x 3,5 cm)
bárhol könnyedén elhelyezhető.
Csavarokkal, vagy akár erősebb
ragasztószalaggal is rögzíthető a falra.

Termékelőnyök:
- Azonnali és látható hozzáférés a
ragtapaszokhoz: könnyen nyomon
követhető, mikor ürül ki az adagoló, és
mikor igényel utántöltést
- A ragtapaszok CE-jelöléssel rendelkeznek
- A QuickFix UNO ragtapaszadagoló üresen is
megvásárolható, és tetszőlegesen utántölthető
QuickFix vagy QuickRinse termékekkel.



Bármilyen elsősegély állomást, vagy QuickFix ragtapasz adagolót könnyen utántölthet
alábbi termékeinkkel

QuickFix ragtapasz utántöltők

QUICKFIX FÉMSZÁLAS UTÁNTÖLTŐ
45 kék színű, feltűnő ragtapasz, beépített
fémfóliával, amely fémdetektorral kimutatható.
Különösen alkalmas az élelmiszeriparban.
A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek,
lehetővé teszik a bőr lélegzését.

QUICKFIX RUGALMAS UTÁNTÖLTŐ
45 rugalmas és kényelmes textiltapasz,
amely alkalmazkodik a bőr mozgásához.
A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek,
lehetővé teszik a bőr lélegzését.

6 x 45
5512

72 x 25 mm

5502

UTÁNTÖLTŐ
Kiszerelés:
Cikkszám:
Méret:

ADAGOLÓ
Cikkszám:

6 x 30
5508

120 x 20 mm

5528

HOSSZÚ RUGALMAS UTÁNTÖLTŐ
Kiszerelés:
Cikkszám:
Méret:

ADAGOLÓ
Cikkszám:

6 x 30
5509

120 x 20 mm

5529

HOSSZÚ FÉMSZÁLAS UTÁNTÖLTŐ
Kiszerelés:
Cikkszám:
Méret:

ADAGOLÓ
Cikkszám:

6 x 45
5513

72 x 25 mm

5503

UTÁNTÖLTŐ
Kiszerelés:
Cikkszám:
Méret:

ADAGOLÓ
Cikkszám:

6 x 45
5511

72 x 25 mm

5501

UTÁNTÖLTŐ
Kiszerelés:
Cikkszám:
Méret:

ADAGOLÓ
Cikkszám:

QUICKFIX VÍZÁLLÓ UTÁNTÖLTŐ
45 vízálló ragtapasz, amely speciálisan a
nedves és magas páratartalmú
munkakhelyekhez lett kialakítva.
A ragtapaszok védő PE anyagból készültek.

QUICKFIX HOSSZÚ
RUGALMAS ÉS DETEKTÁLHATÓ
30 db extra hosszú ragtapasz, amely többször
is az ujj köré tekerhető. Válasszon a rugalmas
textiltapaszok vagy kék detektálható tapaszok
között.



QUICKFIX ALOE VERA UTÁNTÖLTŐ
A párnában található aloe vera jól ismert
nyugtató, hidratáló és csillapító
tulajdonságairól. Biztosítja a lehető 
egjobb feltételeket a seb környezetéhez,
ezáltal segítve a természetes gyógyulási
folyamatot.
Megakadályozza a hegképződést.

QUICKFIX ALU UTÁNTÖLTŐ
Ragtapasz mikronizált alumínium betéttel.
Az alumíniumból és PE-ből készült réteg
nagyobb tapadásgátló hatással rendelkezik,
mint a hagyományos PE réteg. A ragtapasz
légáteresztő és kényelmes.

QUICKFIX BLOOD STOPPER UTÁNTÖLTŐ
Vérzéscsillapító hatású ragtapaszok.
A alginát szálak jelenléte a a sebtapasz
nem szőtt szálai között mesterséges
alvadást (gélt) hoz létre a sebszövet
belsejében, amely 1-2 perc alatt elállítja
a vérzést, elzárja a sebet, és fenntartja
az optimális nedvességet.

5 X 20 ML QUICKRINSE UTÁNTÖLTŐ
5 szemkimosó ampulla, amely egyenként
20 ml 0,9%-os steril nátrium-kloridot oldatot
tartalmaz. Egyedi felhasználásra vagy a
QuickSafe®, QuickFix&Rinse, QuickRinse
adagolók utántöltéséhez.

5 x 20 ml
4 x 5 x 20 ml

5160

Tartalom:
Kiszerelés:
Cikkszám:

6 x 45
5514

72 x 25 mm

5506

UTÁNTÖLTŐ
Kiszerelés:
Cikkszám:
Méret:

ADAGOLÓ
Cikkszám:

6 x 45
5515

72 x 25 mm

5505

UTÁNTÖLTŐ
Kiszerelés:
Cikkszám:
Méret:

ADAGOLÓ
Cikkszám:

6 x 45
5516

72 x 25 mm

5510

UTÁNTÖLTŐ
Kiszerelés:
Cikkszám:
Méret:

ADAGOLÓ
Cikkszám:



Ragtapaszaink és szemkimosó ampulláink elérhetőek praktikus, hordozható 
kiszerelésekben is. Tartsa őket mindig kéznél: a szerszámosládában, a jármű 
kesztyűtartójában, a táskában, a kabátzsebben, vagy az általános elsősegély 
dobozban. Így mindig felkészült lehet az apró, hirtelen balesetekre, melyek 
mindig akkor következnek be, amikor a legkevésbé várjuk őket. 

Praktikus megoldások
- vigye magával az elsősegélyt!

Mindig kéznél

200 x 8 
 5518

Kiszerelés:
Cikkszám:

30 x 30 
 5504

72 x 25 mm

Kiszerelés:
Cikkszám:
Ragtapasz méretei: 40 x 20 mmRagtapasz méretei:

QUICKFIX MICRO
Kisméretű, praktikus csomag, mely 8 db
QuickFix® rugalmas ragtapaszt tartalmaz.
Ideális utazáshoz; akár a legkisebb kézitás-
kában, pénztárcában, zsebben, vagy íróasz-
tali fiókban is elfér. Akár termékmintának,
vagy ajándéknak is alkalmas direkt
marketing anyagokban, szakmai kiállításo-
kon, egyéb rendezvényeken.

5 x 4 
 4619

Kiszerelés:
Cikkszám:

QUICKRINSE MINI
Praktikus kiszerelésű csomag, 4 darab 
szemkimosó ampullával, melyek mind-
egyike 20 ml 0.9%-os steril sóoldatot 
tartalmaz. Segítségükkel enyhíthető a 
szemszárazság, vagy a por és piszok által 
okozott irritáció. Az ampullák könnyedén, 
egyetlen csavarással felnyithatók, és 
azonnal használhatók. A kis méretű cso-
magolásnak köszönhetően a QuickRinse 
Minit bárhová magával viheti. 

QUICKFIX MINI
Kis, praktikus kiszerelésű csomag, 30 darab 
rugalmas ragtapasszal. Könnyen magával 
tudja vinni bárhová, ahol sebtapaszra 
lehet szüksége. Minden ragtapasz külön 
csomagolt, és azonnali használatra kész. 
A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek, 
illeszkednek a bőr felületéhez, miközben 
nem akadályozzák annak szabad lélegzését. 



A Spaencom A/S betonelemek 
előállításával foglalkozik. A cég a 
Plum QuickSafe-et választotta annak 
érdekében, hogy az 500 alkalmazott 
számára biztonságos munkakörülmé-
nyeket teremtsenek. „Azért döntöttünk 
a Plum QuickSafe mellett, mert az 
elsősegély állomásokat könnyedén 
az egyes munkaterületek igényeihez 
igazíthatjuk. Például azokon a terüle-
teken, ahol a betonelemeket savak-
kal mossák át, az állomásokban pH 
Neutral szemkimosókat és sóoldatot 
helyezünk el. A QuickSafe mindig a 
legszükségesebb elemeket tartal-
mazza, és a munkavégzés közvetlen 
közelében is el tudjuk helyezni. Így 
ha bekövetkezik egy baleset, azonnal 
kéznél a segítség.” Jany Johannsen, 
Environment and Safety Coordinator

Nyugodt lehet: 
mindig minden kéznél 
lesz, amikor szüksége 
van rá.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ ELSŐSEGÉLY ÁLLOMÁSOK
Töltse fel saját elsősegély állomását azokkal a termékekkel, melyek megfelelnek a 
munkahelyi igényeiknek! Szemkimosó, a szennyeződések öblítéséhez. pH Neutral, a 
savas és lúgos anyagok semlegesítéséhez. Ragtapasz, amely megfelel a munkahelyi 
körülményeknek. Égési gél, mellyel a könnyebb, kevésbé súlyos égési sérüléseket 
kezelheti. Szemkimosó ampulla a száraz, irritált szemeknek. Sebtisztító kendők a 
kisebb sérülésekhez. Nyomókötés, a komolyabb balesetek azonnali ellátásához. 
Mindez egy átlátszó ablak mögött, így azonnal átlátja, hol van az a termék, amire 
éppen szüksége van. 

QuickSafe® gyors, egyszerű 
és azonnali elsősegély

A LEGFONTOSABB 
ESZKÖZÖK MINDIG LE-
GYENEK SZEM ELŐTT.”



A QuickSafe segítségével egy helyre gyűjtheti a legfontosabb elsősegély terméke-
ket, és könnyedén elhelyezheti őket a munkavégzés helyéhez közel - ott, ahol a 
legnagyobb szükség lesz rájuk. Maga az állomás nem foglal sokkal nagyobb helyet 
a falon, mint egy A3-as papírlap, így tényleg bárhol elfér.

Az átlátszó előlapnak köszönhetően könnyedén áttekinthető az állomás tartalma. 
Látni fogja, mikor, melyik terméket kell utántölteni, ugyanakkor a műanyag megvédi a 
termékeket a portól és más szennyeződésektől is. Higiénikus és elegáns megoldás.

A könnyű hozzáférhetőség növeli a biztonságot.

Kéznél van a segítség

QuickCool

500 ml 
Plum 
Eye Wash

200 ml 
pH Neutral

500 ml 
Plum 
Eye Wash

QuickFix

QuickStop QuickClean

QuickRinse 

VÁLASSZA A QUICKSAFE EMPTY-T, 
MAJD TÖLTSE FEL A MEGFELELŐ 
TERMÉKEKKEL!
Ha négy különböző QuickSafe állomásunk 
közül egyik sem felel meg teljes mértékben 
a munkahelye igényeinek, akár 100%-ban 
is személyre szabható az elsősegély ál-
lomás. Ezt a következő oldalakon mutatjuk 
be részletesen. Egyszerűen válassza ki 
a falra szerelhető, üres állomást, majd 
keresse meg az igényeinek megfelelő 
elsősegély termékeinket. 

QuickSafe® EMPTY
ÖNÉ A DÖNTÉS!
Ha teljes szabadsággal szeretné 
összeválogatni az elsősegély állomás 
tartalmát, igényeinek megfelelően, 
megteheti! 

1 
 5173

430 x 253 x 92 mm

Kiszerelés:
Cikkszám:
Méretek:
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Minden QuickSafe® állomás
tartalmazza a szemkimosási tervet



QuickSafe® 
COMPLETE

SZÉLES TERMÉKKÍNÁLAT
A QuickSafe Complete elsősegély megoldások 
széles körét biztosítja. A legkritikusabb helyze-
tektől kezdve egészen az apró, mindennapos 
sérülésekig bármire megtalálhatja a megoldást. 

TELJESKÖRŰ MEGOLDÁS
Szemkimosó, pH Neutrallal és szemkimosó 
ampullákkal kiegészítve; nyomókötés; seb-
tisztító kendők; ragtapaszok és égési gél a 
könnyű égési sérülések kezelésére. 

1 
 5174

430 x 253 x 92 mm

Kiszerelés:
Cikkszám:
Méretek:

SPECIÁLIS IGÉNYEI VANNAK 
AZ ELSŐSEGÉLY ÁLLOMÁST ILLETŐEN?
Az egész QuickSafe rendszer alapja a Plum 
elsősegély szemkimosó. A QuickSafe Basic 
az elsősegély szemkimosó mellett tartalmazza 
a pH Neutralt, szemkimosó ampullákat, és 
ragtapaszokat is. A többiről Ön dönt. Az 
állomás első polcát cége igényeinek megfelelő 
termékekkel töltheti fel. 

QuickSafe® 
BASIC
A TÖKÉLETES KIINDULÓPONT
A QuickSafe Basic teljes rugalmasságot ad: 
Ön választhatja ki, hogy milyen termékek 
kerüljenek a polcaira.

1 
 5170

430 x 253 x 92 mm

Cikkszám: 

4604

4752

5160

5512

TARTALOM:

2 x 500 ml elsősegély szemkimosó

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml QuickRinse ampulla       

1 x QuickFix rugalmas 
ragtapasz utántöltő, 45 darab tapasszal

Cikkszám: 

5150

5152

5151

4604

4752

5160

5512

TARTALOM: 

18 x QuickCool égési gél

1 x QuickStop nyomókötés
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm

20 x QuickClean sebtisztító kendő

2 x 500 ml elsősegély szemkimosó

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml QuickRinse ampulla        

1 x QuickFix rugalmas 
ragtapasz utántöltő, 45 darab tapasszal

Kiszerelés:
Cikkszám:
Méretek:



Cikkszám:

 4861

4801

4752

5160

5512

TARTALOM:

1 x 500 ml elsősegély szemkimosó DUO

1 x 500 ml pH Neutral DUO

1 x 200 ml pH Neutral

5 x 20 ml QuickRinse ampulla            

1 x QuickFix rugalmas ragtapasz, 45 db

 Cikkszám:

 5150

5152

5151

4604

4752

5513

5509

TARTALOM:

18 x QuickCool égési gél

1 x QuickStop nyomókötés                  
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm

20 x QuickClean sebtisztító kendő

2 x 500 ml elsősegély szemkimosó

1 x 200 ml pH Neutral

1 x QuickFix kimutatható ragtapasz 45 db

1 x QuickFix kimutatható, 
hosszú ragtapasz, 30 db

GYORS ÉS BIZTONSÁGOS MEGOLDÁS, 
BEÉPÍTETT KIMUTATHATÓSÁG
Az élelmiszeripar, az üzemi konyhák, és 
éttermek számára összeállított elsősegély 
állomásunk többek közt fémszállal ellátott ragta-
paszokat, sebtisztító kendőket, égési gélt és 
nyomókötést is tartalmaz.

QuickSafe® 
FOOD INDUSTRY
MEGOLDÁSOK AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA
Ezt az állomást olyan termékekkel töltöttük 
meg, melyek az élelmiszeriparban nélkülöz-
hetetlenek.

1 
 5175

430 x 253 x 92 mm

Kiszerelés:
Cikkszám:
Méretek:

AMIKOR MÁSODPERCEK DÖNTENEK 
A BALESET KIMENETELÉRŐL
Ha a munkahelyén bekövetkezhetnek vegyszeres 
balesetek, a hatékony szemkimosóhoz való 
hozzáférés kulcsfontosságú. A vegyipar számára 
kialakított elsősegély állomás többek közt tartal-
mazza a pH Neutral DUO szemkimosót, mellyel 
egyszerre öblíthető mindkét szem. 

QuickSafe® 
CHEMICAL INDUSTRY
VÉDELEM A VEGYSZERES BALESETEK ELLEN
A savak és lúgok okozta baleseteknek 
súlyos, akár életveszélyes következményei is 
lehetnek, ha nem gondoskodunk időben a 
megfelelő elsősegélyről.

1 
 5171

430 x 253 x 92 mm

Kiszerelés:
Cikkszám:
Méretek:



Gyakorlati megoldások
- a kisebb balesetek
megállítására mielőtt
azok megállítanák Önt

Sebellátás

Még a kis vágások és
sebek is komolyak
lehetnek ha nem látják el
időben. A megfelelő
sebkezelés az Ön
rendelkezésére áll,
könnyedén megtisztíthatja
és bekötözhet egy
kisebb sebet.
- és gyorsan visszatérhet
a munkához.

1AID BAG - ALAP ELSŐSEGÉLY TÁSKA
Praktikus elsősegély táska mely az övre vagy
a munkaruházatra csatolható, bármely
munkahelyre, ahol szükség lehet egy
hordozható elsősegély megoldásra. Könnyen
nyitható, gyors és higiénikus elsősegélynyújtást
biztosít útközben.

TÁSKA TARTALMA:
1 x QuickFix vízálló ragtapasz 

1 x QuickFix rugalmas ragtapasz

1 x 200 ml Plum elsősegély szemkimosó

1 x QuickCool égési gél

1 x QuickClean sebtisztító kendő

1 x QuickStop nyomókötés

1AID BAG - IPARI ELSŐSEGÉLY TÁSKA
Praktikus elsősegély táska mely az övre vagy
a munkaruházatra csatolható, bármely
munkahelyre, ahol szükség lehet egy
hordozható elsősegély megoldásra. Könnyen
nyitható, gyors és higiénikus elsősegélynyújtást
biztosít útközben.

TÁSKA TARTALMA:
2 x QuickFix rugalmas ragtapasz

1 x 200 ml pH Neutral szemkimosó

1 x 50 ml Wound and eyewash spray

1 x QuickCool égési gél

1 x QuickClean sebtisztító kendő

1 x QuickStop nyomókötés

1
4960

1
4961

Kiszerelés:
Cikkszám:

Kiszerelés:
Cikkszám:



QUICKCOOL ÉGÉSI GÉL
Égési gél kisebb égési sérülések azonnali
kezeléséhez. Hűsítő és fájdalomcsillapító
hatással. Teafaolajat tartalmaz. Önállóan,
vagy QuickSafe® elsősegély állomások
utántöltéséhez is alkalmazható.
A doboz 18 darabot tartalmaz.

6 x 18 
5150

Kiszerelés:
Cikkszám:

QUICKCLEAN  SEBTISZTÍTÓ KENDŐ
Sebtisztító kendő dobozban, kisebb sebek,
vágások, karcolások tisztításához. Minden
kendő külön csomagolt, steril vízzel van átitatva.
Önállóan, vagy QuickSafe® elsősegély
állomások utántöltéséhez is alkalmazható.
A doboz 20 kendot tartalmaz.
A törlőkendők mérete 130 x 200 mm. 

6 x 20 
5151

Kiszerelés:
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50 ML / 250 ML
SEBTISZTÍTÓ ÉS SZEMKIMOSÓ SPRAY
0,9%-os steril nátrium-klorid oldat, amely
azonnali segítséget nyújt a kisebb
szembalesetek vagy vágások és
horzsolások esetén.

50 ml
24 x 50 ml

45531

250 ml
12 x 250 ml

4554

Űrtartalom:
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A Plum sebtisztító és szemkimosó
spray az Orvostechnikai Eszközökről
Szóló Irányelv osztályozási
rendszerének megfelelő CE
minősítéssel rendelkezik.
(MDD 93/42/EGK)

ALOE VERA COOL GEL 

Magas koncentrációjú organikus Aloe Vera
gél amely hűsíti, hidratálja és puhítja a bőrt.
Az Aloe Vera egy színtiszta természetes
termék, amely regeneráló hatással van a
bőrre és minden bőrtípusra alkalmas.

Vigye fel a nyugtató gélt bőségesen a
rovarcsípésekre vagy a napégésnek kitett
területeken, leégett bőrre.

75 ml
  lm 57 x 8

5570

Űrtartalom:
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QUICKSTOP NYOMÓKÖTÉS KÉSZLET
Nyomókötés készlet a hatékony
elsősegélynyújtáshoz, kisebb sérülések,
vagy akár erősebb vérzések esetére is.
A steril nyomókötés rugalmas, bőrbarát,
ugyanakkor nem tapad a bőrre és hagyja
lélegezni. QuickStop általános használatra,
mint nyomó-, támasztó- és védőkötés.

KÉSZLET TARTALMA:
1 x nyomókötés, 
17 x 17 cm

2 x nyomókötés,
12 x 7.5 cm

6 x 3
5152

Kiszerelés:
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