
Jednoduchšia, rýchlejšia 
a efektívnejšia prvá pomoc 



Menšie či väčšie nehody sa stávajú každý deň – taká je smut-
ná realita. Preto je dôležité, ak sa stane nehoda aby prostried-
ky prvej pomoci boli vždy poruke. 
Ponúkame vám  a vašim kolegom široké spektrum prípravkov 
k rýchlemu, bezpečnému a hygienickému poskytnutiu prvej 
pomoci, nech je to poškrabanie, menšie porezanie alebo 
poranenie očí. 

Prostriedky prvej pomoci 
musia byť poruke  



Vaše požiadavky sú pre nás najdôležitejšie: 
Prostriedky prvej pomoci PLUM: široký výber náplastí, utier-
ok na očistenie rany a výplachov očí. Môžete si vybrať 
výrobky presne podľa svojich požiadaviek. Pre nás je totiž 
najdôležitejšie, aby ste  sa na svojom pracovisku v prípade 
nehody vedeli ochrániť pomocou produktov prvej pomoci. 

To hlavné je: rýchlosť.
V prípade nehody môže rýchla pomoc zásadne  ovplyvniť 
následky poranenia. Maximálne to platí pri nehodách očí ! 
Rýchla prvá pomoc je dôležitá aj v prípade takých menších 
poranení, ako sú škrabnutia a porezania. Môžete si tak 
rýchlejšie uľaviť  a vrátiť sa späť k svojej práci. 

Kľúčom je prístupnosť!
Nedá sa to dostatočne zdôrazniť . Prostriedky prvej pomoci 
musia byť poruke – nie za skriňou alebo v niektorej zásuvke, 
kde ich nemožno  rýchlo a jednoducho nájsť. Preto naše 
výrobky možno namontovať tak, aby boli pre každého 
viditeľné a dostupné.Platí to pre každý náš výrobok .

O tomto všetkom sa dozviete  viac na nasledovných 
stranách. Prečítajte  si ich pozorne  pred tým, ako  sa stane 
ďalšia nehoda!



Máte iba dve oči   
- dávajte si na ne pozor!
Vyplachovanie očí ešte nikdy nebolo také jednoduché!

Dôležité: v prípade akéhokoľvek zranenia treba oči bez meškania opatrne vypláchnuť výplachom očí 
PLUM. Stláčajte  fľašu opatrne a rovnomerne. Následne  vždy vyhľadajte  lekára a pokračujte vo 
vyplachovaní oka aj počas cesty.

Vyberte fľašu z držiaka! Otočte vrchnákom, kým  sa 
poistný prstenec neodlomí!

Zakloňte hlavu a priložte  k očnej 
jamke špeciálny adaptér na fľaši, 
stlačte ju a vyplachujte oko!

Ak sa do oka dostane cudzie tel-
eso, nakloňte hlavu dopredu a 
takto vyplachujte oko! (Ak nak-
loníte hlavu dopredu, predídete 
tomu aby vaše šaty zmokli!) 

Prvá pomoc pri  vyplachovaní očí 



Výplach očí prvej pom
oci

Zrak je naším najdôležitejším zmyslom 
Zrak je zmaximálne dôležitý pri väčšine pracovných postupov. 
Preto si dávajte pozor na zdravie vašich očí! Môžete  pre ne 
urobiť veľa, ak pracujete opatrne, ale bohužiaľ  to niekedy 
nestačí. Nikto sa nevie ochrániť pred určitými nehodami – ale 
môžeme sa pokúsiť pripraviť sa na ne. 
Obstaraním  našich očných spŕch   urobíte pre to maximum!

Rozhodujúci moment                               
Ak sa stane nehoda oka, môže ísť o sekundy, či prídete o  zrak 
alebo nie. Preto je dôležité, aby bola fľaša na vyplachovanie oči 
v blízkosti takých pracovísk, kde je vysoké nebezpečie porane-
nia zraku cudzím telesom, tekutinou či prachom alebo dymom  

Efektívne riešenia pri výplachu očí 
Výplach očí Plum je vhodný na riešenie mechanických 
poranení, pH Neutral rýchlo neutralizuje silné kyseliny a lúhy, 
ktoré sa dostali do oka.   

Flexibilné riešenia
Široký výber produktov zabezpečuje optimálne riešenia, ktoré 
sa prispôsobujú vašim nárokom. Môžete si vybrať z väčších 

staníc, ktoré sa dajú namontovať priamo na mieste výkonu 
práce, alebo si môžete zvoliť menšie prenosné výrobky, ktoré 
sa dajú namontovať do nákladného auta, dajú sa skladovať v 
boxe na náradie, v lekárničke alebo sa dajú prenášať na  
opasku.

Sterilný a hygienický
Expiračná  doba je trojročná  odo dňa výroby v neporušenom 
balení. Dátum poslednej spotreby je na etikete fľaše.  

Ľahké a rýchle použitie 
Systém bol vyvinutý tak, aby ste si dokázali vypláchnuť oči čo 
najľahšie a najrýchlejšie. Dva jednoduché pohyby a fľaša je 
pripravená k výplachu. Jednoznačný návod na použitie s obráz-
kami na nádobách a staniciach vám umožňí jednoduché a 
bezpečné použitie.  

Užívateľská bezpečnosť na vysokej úrovni
Vďaka ergonomickému tvarovaniu vrchnáka fľaše je zaručené 
jednoduché a rýchle vymytie oka a zároveň aj odvod použitej 
tekutiny. Výplachy očí prvej pomoci Plum sú sterilné a majú cer-
tifikát CE platný pre lekárske zariadenia.

Tvar adaptéru je ergono-
mický vzhľadom k tvaru 
očnej jamky  – umožňuje 
tým pohodlné, hygienické a 
jednoduché použitie v prí-
pade nehody. 



pH Neutral  
Dokázaná bezpečnosť a účinok  
Chemikálie sa môžu dostať do očí v práškovej, tekutej a plynnej forme. Ak akumulátor auta vybuchne, 
kyselnia môže spôsobiť vážne zranenie oka. Niekoľkými kvapkami lúhu môžeme stav len zhoršiť, lebo 
sa môže za krátky čas poškodiť celá plocha rohovky. 

Vážnosť popálenín spôsobenými leptavými látkami závisí 
predovšetkým od nasledovného:  
•  Od koncentrácie chemikálie – najleptavejšie sú silné 

kyseliny a lúhy.
•   Od teploty – vyššia teplota môže znásobiť leptavý účinok 

chemikálií.
•   Od doby kontaktu – čím je dlhšia doba kontaktu s chemic-

kou látkou, tým hlbšie sa dostane do tkanív a  miera 
poranenia bude vážnejšia. 

Niekoľko sekúnd môže rozhodnúť o všetkom
V prípade nehôd očí spôsobených kyselinou alebo lúhom je 
najdôležitejšia rýchla neutralizácia kyseliny alebo lúhu na pri-
rodzenú hodnotu pH 7,4. Najlepší účinok možno dosiahnuť 
vtedy, ak chemická látka ešte neprenikla do hlbších tkanív oka. 
Čím vyššia je koncentrácia kyseliny alebo lúhu, tým viac času je 
potrebných na vyplachovanie. 

V záujme najoptimálnejšieho ošetrenia v prípade  nehody, 
výplach očí má mať nasledovné vlastnosti: 
•  má byť ľahko dostupný
•  rýchlo použiteľný
•  účinný.

Výplach očí prvej pomoci má byť účinný
pH Neutral je 4,9%-ný fosfátový pufer, ktorý rýchlo a efektívne 
neutralizuje aj silné kyseliny a lúhy. 
Tekutina sa vyrába z kyseliny fosforitej, ktorá je v ľudskom 
organizme prirodzene prítomná. Kyselina fosforečná, ako zložka 
puferu, neutralizuje kyseliny, kým druhá časť puferu, 
dihydrogénfosforečnan, neutralizuje lúhy. Ak by sme k výpla-
chom používali vodu alebo 0,9%-ný soľný roztok, tým by sme 
len rozriedili kyseliny a lúhy, v tom  prípade by sme preto 
potrebovali viac tekutiny a dlhší čas na vyplachovanie.

Počas našich in vitro testov v našom laboratóriu sme kon-
trolovali účinok pH Neutralu v prípade silných kyselín aj lúhov, v 
porovnaní s výplachom očí, ktorý obsahuje normálny 0,9%-ný 

chlorid sodný. Výsledky testov jasne ukázali, že pH Neutral 
neutralizoval kyselinu aj lúh na normálnu hodnotu pH. 
Tradičný výplach očí rozriedil tekutinu, ale hodnotu pH zmenil 
iba v malej miere (viď. obr. č. 1.) 
pHNeutral sme testovali aj v takých prípadoch, keď kyselina 
alebo lúh prenikol cez rohovku. pH Neutral aj v týchto prípadoch 
dokázal svoju neutralizačnú schopnosť, čo je veľmi dôležité v 
zastavení zhoršenia stavu v prípadoch vážnej nehody spôso-
benej kyselinou alebo lúhom2.

Odporúčané používanie pH Neutralu
Ako používať pH Neutral ?
pH Neutral je fľaša s tekutinou vytvorenou pre 2 minutové 
vyplachovanie očí počas prvej pomoci, ktorú môžete rovnako 
používať pri nehodách spôsobených kyselinou alebo lúhom. 
Cieľom je, aby sme jednou fľašou pH Neutralu neutralizovali 
hodnotu pH do bezpečného rozsahu. Po použití pH Neutralu 
odporučujeme, aby ste pokračovali vo vyplachovaní očí výpla-
chom Plum, ktorý obsahuje 0,9%-ný soľný roztok až dovtedy, 
kým sa dostanete k lekárovi.
Testy vykonané nezávislými lekármi ukázali, že v prípade 
odporúčanej 2 minutovej doby vyplachovania, používanie pH 
Neutralu je bezpečné3,4.

1) Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim,
Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für
Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in
52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum
Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff..
2) Professor Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik
Merheim, Ostheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum
für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in
52070 Aachen,Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an
mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer
Kochsalzlösung, 24.05.2005
3) Corydon L, Hřgsbro M, Cheeseman J, Jacobsen ME. Clinical Trial of Eye Irrigation with
Buffer Solution. Clinical investigation report. Vejle Sygehus, 2003.
4) Damgaard AL, Hovendal MP, Scrřder MP, Saxtorph H, Bollen P. First aid treatment of
alkali eye burns with phosphate buffer does not cause corneal calcifications. Poster,
EAPCCT XXIX International Congress in Stockholm, 2009.

Podľa požiadavky: všetky dokumentácie sú k dispozícii.



Výplach očí prvej pom
ociRýchly, okamžitý a účinný 

zákrok zásadne ovplyvňuje 
mieru zranení a je značne 
dôležitý v prípadoch zranení 
spôsobenými kyselinami alebo 
lúhmi. Poranenia spôsobené 
leptavými látkami sú veľmi 
vážne a vytvoria sa veľmi 
rýchlo. 

*A titration test made in laboratory (in vitro) by Plum A/S. The test was made by step wise adding 
pH Neutral and 0.9 % sodium chloride to a solution containing 1 drop of sulphuric acid 40 ml 
water respectively 1 drop of potassium hydroxide + 40 ml water. The change in pH value and the 
amount of rinsing fluid used were measured.

Veľkou prednosťou je, že pH Neutral sa účinne 
používa aj na ošetrenie menších zranení 
pokožky, spôsobených kyselinami a lúhmi. 

Prispôsobuje sa vašim nárokom
pH Neutral vyrábame v praktickej malej 200 ml-vej 
nádobe, ktorú možno ľahko umiestniť v blízkosti 
výkonu práce, v boxe na náradie alebo v lekárničke. 
Na dôvažok pH Neutral možno zakúpiť aj v 1000 ml-
vom balení s jedinečnou sprchovou hlavicou, ktorá 
zapezpečuje, aby ste v prípade potreby vedeli tekutinu 
rýchlo nastriekať na telo. V prípade obidvoch nádob sa 
odporučuje 2 minutové plynulé oplachovanie.

Niekoľko jednoduchých 
pohybov a ste pripravení na 
vyplachovanie očí.

•  Uzáverom otočte v smere šípky 
dovtedy, kým sa poistný prstenec 
neodlomí.

•  Hlavu zakloňte  a vyplachujte  oko.

•  Oplachujte poranenú časť tela do 
vyprázdnenia fľaše
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Obrázok č.1: Neutralizujúci účinok pH Neutralu

Kyselina
rozsah pH 



Zranenie spôsobené chemikáliami
V prípade zranení spôsobených kyselinami alebo 
lúhmi poleptanie začne okamžite, ako sa škodlivá látka 
dostane do oka. V prípade takýchto zranení 
odporučujeme výplach očí pH Neutral.  

Zranenia spôsobené mechanickými nečistotami  
Čas je veľmi dôležitým faktorom aj v prípade zranení 
spôsobenými mechanickými nečistotami, ako sú napr. 
kov, piliny, prach alebo iné nečistoty. V takýchto prípado-
ch okamžité vypláchnutie môže ochrániť oko od 
poškrabania cudzími telesami, zabraňuje tým vytvoreniu 
ďalších vážnejších zranení. Vtedy je optimálnym 
riešením výplach očí Plum. 

Nájdite si výrobok, ktorý vám vyhovuje!
Paletu našich výrobkov tvoria rôzne typy výplachov 
očí, ktoré sme vyvinuli pre rôzne typy zranení.
 Môžete si vybrať vhodný výrobok, alebo zostaviť aj 
vlastný program, vyhovujúci špeciálnym požiadavkam 
a zdrojom nebezpečenstva na vašom pracovisku. 

Ako predísť poraneniam?
Ak sa stane nehoda, je dôležité, aby sme účinne a za čo najkratší čas vypláchli 
oči, aby sme maximálne znížili mieru poranenia. Výber našich produktov je 
široký, poskytujeme tým možnosť zvolenia vhodného riešenia na vyplachovanie 
očí, čím môžete znížiť riziko poranení na tvašom  pracovisku. V nasledovnom 
pláne prvej pomoci nájdete informácie o tom, ako a ktorými výrobkami Plum máte 
ošteriť oko v jednotlivých situáciách. Plán je možné objednať aj zvlášť.

Plán prvej pomoci pre nehody očí
ZNEČISTENIE A PORANENIE          ODPORÚČANÝ VÝPLACH          POKRAČOVANIE VO 

VYPLACHOVANÍ DO 
LEKÁRSKEHO ZÁKROKU

ODPORÚČANÁ DOBA 
VYPLACHOVANIA

Nečistota 
napr.: prach, špina, 
kov alebo piliny 

Plum Eye Wash Plum Eye Wash
Cca. 5 minút, alebo do 
odstránenia cudzieho telesa

Kontakt očí s kyselinami pH Neutral Plum Eye Wash Vyplachovať cca.
2 minúty

Kontakt očí s lúhmi pH Neutral Plum Eye Wash Vyplachovať cca.
2 minúty

Iné poranenia Plum Eye Wash Plum Eye Wash Vyplachovať cca.
2 minúty

Kontak očí s kyselinami, 
s lúhmi a iné poranenia

pH Neutral Plum Eye Wash Kým  nepríjemný  
pocit nepominie

Dôležité! V každom prípade vyplachujme oči jemným, pravidelným prúdom. Počas vyplachovania nádobu stláčame plynule, 
bez lisovania.  Vo vyplachovaní pokračujme aj počas cesty k lekárovi. 



Výplach očí prvej pom
oci

Riešenia pre výplach očí pre prípad poranenia spôsobených mechanickými nečistotami 

Riešenia pre vyplachovanie očí pre prípady nehôd spôsobených chemickými látkami 

Každá fľaša s výplachom očí je opatrená označením CE a expiračná doba je  3 roky od dátumu výroby.

Praktická malá nádoba, 
ktorá obsahuje sterilný 0,9 
%-ný roztok NaCl, pomocou 
ktorého viete z oka ľahko 
odstrániť mechanické 
nečistoty. Nádobu si 
môžete zobrať zo sebou v 
špeciálnej taške na opasok, 
v lekárničke alebo aj v boxe 
na náradie. Vyrábame ju s 
ergonomickým uzáverom, 
ktorý sa prispôsobuje 
očnej jamke.Vybavená je 
chráničom proti prachu a na 
etikete je uvedený podrobný 
návod na použitie.

Výplach očí Plum, 200 ml

Doba trvania výplachu: 
cca. 2 minúty
Číslo materiálu: 4701
Balenie: 10 x 200 ml 

Nástenná stanica s 1 x 500 
ml-vým výplachom očí Plum 
a piktogramami, ktoré sa 
dajú namontovať zvlášť. 
Je vhodná na menšie a 
mobilné pracoviská, kde je 
potrebná okamžitá pomoc. 

Očná stanica na výplach očí/sada s 1 fľašou

Maximálna doba trvania 
výplachu: cca. 5 minút
Číslo materiálu: 4704
Balenie: 1 ks

Fľaša so sterilným 0,9%-
ným roztokom NaCl. Dodá-
vame ju s ergonomickým 
uzáverom, prispôsobeným 
očnej jamke. Vybavená je 
chráničom proti prachu a na 
etikete je uvedený podrobný 
návod na použitie. Fľašu 
môžete používať v sade, 
alebo aj samostatne.

Výplach očí Plum, 500 ml

Doba trvania výplachu: 
cca. 5 minút
Číslo materiálu: 4702
Balenie: 12 x 500 ml 

Rýchle riešenie pre  
vyplachovanie očí, ktoré 
môžete ľahko namontovať v 
blízkosti vášho pracoviska. 
Stanica je vybavená zrkad-
lom a ľahko prístupným 
návodom  na použitie. Nie je 
vhodná na špinavé a prašné 
pracoviská.

Očná stanica na výplach očí/sada s 2 fľašami

Maximálna doba trvania 
výplachu: cca. 10 minút
Číslo materiálu: 4694
Balenie: 1 ks

Box je vyrobený z pra-
chotesného a nerozbitného 
polystyrénu. Obsahuje 2 x 
500 ml Výplachu očí Plum. 
Odporučujeme na veľmi 
prašné a špinavé, resp. 
na mobilné pracoviská. 
Piktogram je na prednej 
časti boxu, vo vnútri je 
umiestnené zrkadlo. Boksz 
môže byť vyhrievateľný, 
adaptér možno na želanie 
objednať osobitne. 

Očná stanica na výplach očí/sada s 2 fľašami

Maximálna doba trvania 
výplachu: cca. 10 minút
Číslo materiálu: 4703
Balenie: 1 ks 

Taška na opasok k 200ml-vej fľaše 

Praktická taška na opasok, 
ktorú možnu upevniť 
rovnako na opasok, na 
montérky alebo na pracovné 
náradie (napr. upratovací 
stroj). V prípade nehody ju 
možno ľahko otvoriť, posky-
tuje pre fľašku bezpečnú a 
hygienickú ochranu. 

Číslo materiálu: 4692
Balenie: 10 ks 

pH Neutral 200 ml

Praktická, malá fľaša so 
sterilným 4,9%-ným roztokom 
fosfátového puferu, ktorý 
neutralizuje povrch oka v 
prípade nehody spôsobenej 
chemickými látkami. Fľašu 
môžete ľahko prenášať v 
špeciálne navrhnutej taške 
na opasok alebo aj v boxe 
na náradie. Môžete ju doplniť 
aj do  držiaku na stenu. 
Dodávame ju s ergonomickým 
uzáverom, ktorý pasuje do 
očnej jamky.  Je vybavená 
chráničom proti prachu a na 
etikete je uvedený  podrobný 
návod na použitie.

Maximálna doba trvania 
výplachu: cca. 2 minúty
Číslo materiálu: 4752
Balenie: 10 x 200 ml

Telová sprcha pH Neutral 1000 ml

1000ml-vá  fľaša s 4,9%-ným 
fosfátovým puferom, ktorý 
rýchlo a efektívne neu-
tralizuje aj veľmi silnú kyselinu 
alebo lúh v prípade kontaktu 
s očami alebo pokožkou. Je 
minimálne 50 krát účinnejšia 
ako  voda. Fľaša je opatrená 
špeciálnou sprchovacou 
hlavicou, ktorá zabezpečuje, 
aby ste tekutinu v prípade 
nebezpečenstva vedeli rýchlo 
nastriekať na väčšiu plochu 
tela. Môžete ju umiestniť v 
blízkosti vášho pracoviska, 
v boxe na náradie alebo aj 
vnútri auta. 

Maximálna doba trvania 
výplachu: cca. 2 minúty
Číslo materiálu: 4746
Balenie: 6 x 1000 ml

Sprchová stanica prvej pomoci pH Neutral

1000 ml-vý pH Neutral 
s nástenným držiakom 
a piktogramom, ktorý 
možno namontovať zvlášť. 
Môžete ju umiestniť v 
blízkosti vášho  pracoviska, 
nevyžaduje si napojenie 
na vodovod. Je doplnkom 
k inštalovaným sprchám 
prvej pomoci a je vyslovene 
vhodná na okamžitý zásah v 
prípade nehody. 

Maximálna doba trvania 
výplachu: cca. 2 minúty
Číslo materiálu: 4741
Balenie: 1 ks

Očná stanica na výplach očí/sada s pH Neutralom 

Očná stanica na výplach očí 
s pH Neutralomje vyrobená z 
prachotesného a nerozbitného 
polystyrénu.  
Obsahuje 500 ml pH Neutral a 
500 ml Výplach očí Plum
Je vyslovene vhodná na 
miesta, kde je riziko nehôd 
spôsobených kyselinou 
alebo lúhom. Piktogram je na 
prednej časti boxu, vo vnútri 
je umiestnené zrkadlo. Je 
vyhrievateľný, adaptér možno 
objednať osobitne. 

Maximálna doba trvania 
výplachu: pH Neutralom cca 
2 minúty Výplachom očí Plum 
cca. 5 minút
Číslo materiálu: 4787
Balenie: 1 ks 



Quick
F X

Nestrácajte čas 
pri ošetrovaní škrabnutí!
Je dobré, ak máte klasickú lekárničku na ošetreniu väčších úrazov, 
ale na pracoviskách sa denne stáva aj viacero drobných poranení. 
Na  ich ošetrenie väčšinou  postačí  náplasť a umôžete pracovať 
ďalej. Systém prvej pomoci  Quick-Fix, umožňuje rýchle ošetrenie 
týchto drobných poranení, bez zbytočnej straty času. Okrem toho 
systém je hygienický. Jednoducho sa používa. Je vždy poruke. 
Rýchlo nalepte  – a upokračujte v práci !

Tento jedinečný dávkovač je základom systému :
• Umožňuje okamžitý prístup k náplastiam 
•  Poskytne pomoc pri väčšine nehôd rýchlo, jednoducho a 

hygienicky
• Manipulácia je možná aj s jednou rukou
• Môžete ho doplniť podľa požiadaviek potrebnými typmi náplastí 
• Ľahko zistíte, ak je dávkovač prázdny a treba ho doplniť
•  Krvácanie viete jednoducho zastaviť bez toho, aby ste znečistili 

ostatné náplasti 
• Jednoduchá montáž
•  Malá polička v dávkovači poskytuje miesto pre iné vybavenia 

prvej pomoci
• Náplasti sú balené po jednej
• Je uzamykateľný, otvárateľný iba špeciálnym kľúčom 

Vodovzdorný 

Pružná a vodovzdorná 

Pružná S detekovateľnými kovovými vláknami 

Dávkovač QuickFix je len 23 cm široký a 13,5 cm vysoký. 
Napriek jeho malým rozmerom obsahuje 90 ks náplastí, a tak 
je možné ho namontovať na všetky také miesta, kde je najviac 
potrebný.

Praktické náhradné balenia možno skladovať v lekárničke 
alebo v odkladacom priestore auta, resp.  na každom mieste, 
kde sa môžu vyskytnúť drobné poranenia.

Vodovzdorná náplasť je vodoodpudivá, preto je vyslovene 
vhodná na použitie na vlhkých a   náročných pracoviskách. 
Náplasti sú vyrobené z materiálu PE, a tak umožňujú 
pokožke dýchať.

Dávkovač náplastí QuickFix 
2 ks náhradného balenia 
vodovzdorných náplastí 
Číslo materiálu: 5501
Balenie: 1 ks 

QuickFix náhradné balenie 
vodovzdorných náplastí 
obsahuje 45 ks náplastí. 
Číslo materiálu: 5511
Balenie: 6 x 45 kusov

Pružné náplasti sa prispôsobujú pokožke, preto je ich 
nosenie veľmi pohodlné. Sú vyrobené z príjemného materiá-
lu, ktorý umožňuje pokožke dýchať. 

Dávkovač náplastí QuickFix 
2 ks  náhradného balenia 
pružných náplastí 
Číslo materiálu: 5502
Balenie: 1 ks 

QuickFix náhradné balenie 
pružných náplastí obsahuje 
45 ks náplastí
Číslo materiálu: 5512
Balenie: 6 x 45 kusov

Náplasti s detekovateľným kovovými vláknami obsahujú 
zapracované kovové vlákna,  a tak  sú detektorom kovov 
ľahko vykázateľné. Náplasti sú vyrobené z materiálu PE, tak 
umožňujú pokožke dýchať, okrem toho sú aj vodeodolné a 
sú šetrné k pokožke.

Dávkovač náplastí QuickFix 
2 ks náhradného balenia náplastí s 
vykázateľnými kovovými vláknami.
Číslo materiálu: 5503
Balenie: 1 ks 

QuickFix náhradné balenie náplastí 
obsahuje 45 ks náplastí s 
detekovateľnými kovovými vláknami
Číslo materiálu: 5513
Balenie: 6 x 45 kusov

Je kombináciou pružných a vodovzdorných náplastí, 
ktoré uspokojí na pracoviskách všetky nároky. 
Kombinované náplasti sa lepia na pokožku ako v 
mokrých tak aj v normálnych pracovných podmienkach. 

Dávkovač náplastí QuickFix s náhradným balením 1 x 
pružných a 1 x vodovzdorných náplastí
Číslo materiálu: 5507. Balenie: 1 ks 



Náplasť

Jednoduché 
riešenie  
S novým QuickFix Mini môžete zabudnúť na 
časovo náročné a veľakrát ťažkopádne 
hľadanie náplastí! Malé a praktické balenie 
môžete vložiť do odkladaciej priehradky auta, 
do boxu na náradie, do vrecka, do tašky  či 
dámskej kabelky.

Číslo materiálu: 5504. 
Balenie: 30 x 30 ks 

Rýchlo späť do práce

Vytiahnite náplasť 
z dávkovača

Náplasť je okamžite 
pripravená k použitiu

Môžete ju nalepiť aj
jednou rukou



Použite utierku na vyčistenie 
rany a môžete opäť pracovať!

Utierka na vyčistenie rany QuickClean 
Škatuľka obsahuje 40 
kusov utierok vhodných 
na vyčistenie rany. Všetky 
utierky sú zabalené po 
jednej a napustené ster-
ilnou látkou. Môžeme ich 
používať po 
jednej,umiestnené v 
nástennom držiaku alebo 
v dávkovacej krabici
Rozmery utierok: 
130 x 200 mm
Na balení utierok sa 
uvádza označenie CE.

Číslo materiálu: 5551
Balenie: 11 x 40 ks

Utierky na vyčistenie rany QuickClean s nástenným držiakom
Nástenný držiak obsahuje 40 kusov utierok na 
vyčistenie rany. Držiak je vhodný na umiest-
nenie v blízkosti pracoviska. 

Všetky utierky sú zabalené po jednej a 
napustené sterilnou látkou.

Rozmery utierok: 130 x 200 mm

Na balení utierok sa uvádza označenie CE.

Číslo materiálu: 5550
Balenie: 6 ks



Utierky na čistenie rany

Menším poraneniam sa nemožno vyhnúť, sú pri-
rodzenými dôsledkami práce. Na druhej strane, ak 
sa účinne nevyčistia však môžu spôsobiť vážne 
komplikácie. Tomu sa ale dá jednoducho predísť.

Infekcie sú drahé  

Aj tie najmenšie porezania môžu mať za výsledok 
napríklad zápal v prste, čo prinamenšom spôsobu-
je problém v každodennom výkone práce. Je to 
priveľká cena za také malé poranenie. Vyčistite si 
preto škrabance, porezania – aj keď vyzerajú byť 
neškodné.  

Vhodná hygiena čistenia rany sa začína 
dostupnosťou 

Základom vhodnej hygieny čistenia rany je, aby 
bol čistiaci prostriedok ľahko dostupný. Nie vždy je 
však na blízku voda, keď chcete vyčistit ranu. 
S  QuickClean-om  však máte možnosť na 
okamžité  vyčistenie rán a porezaní rýchlo a hygi-
enicky. Nástenný držiak sa dá umiestniť do bez-
prostrednej blízkosti pracoviska, čím budú utierky 
v prípade nehody ľahko dostupné.
 

Vyčistenie rany je také jednoduché

Vytiahnite jednu utierku 
z držiaka

Roztrhnite na boku obal a utierka
je pripravená k použitiu

Vyčistite ranu rýchlo a účinne 

Nechajte QuickClean pracovať 
Aj tie najmenšie škrabnutia a porezania treba vyčistiť pred umiestnením náplasti. 
Ak sa do rany dostane špina, hojenie rany je dlhšie a komplikovanejšie. S Quick 
Clean-om budete mať vždy po ruke čistú a vlhkú  utierku.

Vyčistenie ra j t ké j d
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Výplach očí, ktorý 
je vždy ľahko 
dostupný.

Zrkadlo uľahčuje posúdenie 
vážnosti poranenia a jednoduchšie 
vyplachovanie. 

V tomto prípade sú aj náplaste vždy 
dostupné – hoci aj jednou rukou.

Vyčistenie rany je z 
hľadiska hygieny veľmi 
dôležité. 

Rozmery:   515 mm x 300 mm
Číslo materiálu:  5102

Stanica prvej pom
oci

Ľahko dostupná prvá pomoc   

Systematická prvá pomoc
Integrovali sme najdôležitejšie prostriedky prvej pomoci. 
Môžete ich umiestniť na nebezpečné miesta vášho 
pracoviska, tam  kde sú najviac potrebné. 

Východiskom sú vaše potreby
Stanica prvej pomoci obsahuje 500 ml-ový výplach očí Plum, 
dávkovač Quick Fix so 45 ks vodovzdorných náplastí a 45 ks 
pružných náplastí a 45 ks Quick Clean utierok na vyčistenie 
rán. Na jednom mieste tak možno vyriešiť komplexné  
ošetrenie drobných poranení ako aj výplach očí. Stanica tak 
zabezpečuje rýchlu a jednoduchú prvú pomoc, čím poskytne 
vám aj vašim kolegom pocit bezpečia.

Na záver, prvá pomoc je o tom, vedieť kde presne nájdete to 
čo vám môže pomôcť   - čo najrýchlejšie ako je to len možné.



Urobte vaše pracovisko bezpečnejším s prostriedkami prvej pomoci, 
ktoré sa prispôsobia vašim požiadavkám

Ďalšie informácie: www.plum.sk


