NOWOŚĆ!

Nowość! Aerozol do
oczu i na rany.

Na magazynie
w kwietniu
2012 roku.

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray
Zdjęcia można pobrać ze strony www.firstaid.cederroth.com w zakładce Do pobrania.

Aerozol do oczyszczania i wypłukiwania pyłu i zanieczyszczeń z oczu i ran.
Rozpylaj z odległości 10-15 cm od oka lub rany. Aerozol zapewnia delikatny
przepływ płynu. Całkowity czas przepłukiwania wynosi 5 minut. Praktyczny
do stosowania, na przykład, na otarcia naskórka, wymagające dokładnego
oczyszczenia. Aerozol do wielokrotnego użytku, zachowujący sterylność do
ostatniej kropli.
Uwaga! Produkt nie zastępuje płukanki do oczu przy ostrych obrażeniach
oczu (na przykład opryskanych żrącą substancją), lecz można go używać w
II etapie w czasie transportu do szpitala po płukaniu wstępnym.
Konstrukcja pojemnika pozwala na użycie jej we wszystkich kierunkach,
także spodem do góry. Przezroczysty kapsel posiada zabezpieczenie, które
zostaje zerwane przy pierwszym otwarciu. Pojemnik można przechowywać
na stojąco lub leżąco. Płyn w pojemniku z aerozolem jest przechowywany
w umieszczonym w nim woreczku, odseparowany od gazu nośnego, co
zapobiega mieszaniu się z nim. Zawiera 150 ml sterylnego roztworu soli
kuchennej (0,9% NaCl). Nieszkodliwy dla środowiska gaz nośny.
Zalety produktu
• Do przemywania oczu i ran
• Pasuje do apteczki pierwszej pomocy
• Może być używany wielokrotnie
• Sterylny do ostatniej kropli

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray
Okres przydatności do użycia: 3 lata od daty produkcji. Oczyść dyszę przed użyciem na krótko uruchamiając spryskiwacz.
Buteleczka pod ciśnieniem, której nie wolno wystawiać na działanie temperatury powyżej 50° C. Nie dziurawić ani nie palić.
Zawiera 150 ml sterylnego roztworu soli kuchennej nie buforowanej. Całkowity czas płukania: 5 minut.
150 ml/buteleczka
12 buteleczek/SKU

Wymiary buteleczki: (W) 16,2 cm x Ø 5,3 cm

Kod EAN SKU
Kod EAN CU/buteleczka

7310807260006
7310617260005

REF 726000
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