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Koffer gevuld 529918 ---
navulset 529919 ---

Komplett mit Füllung für den Notfall

Oogspoelkoffer
Mezzo Eye, vulling
Met wandhouder, afneembaar of aan de wand te gebruiken.

•  2 x 500 ml steriele oogspoelvloeistof, natriumchloride-oplossing 0,9 %
•  3 x 20 ml keukenzoutoplossing, voor het uitspoelen van kleine deeltjes
•  wegwerpdoekjes
•  flessen zijn ongeopend 3 jaar houdbaar 

Bij noodgevallen alles 
direct binnen hand-
bereik

EHBO-kast voor oogbescherming
Bij ongevallen is het vaak een kwestie van ogenblikken of het zichtver-
mogen behouden blijft. Verwonding van het oog door zuren of alkalische 
stoffen begint al op het moment dat de schadelijke stoffen in contact 
komen met het oog. Daarom is de snelle toegang en het onmiddellijke 
gebruik van de oogdouche van groot belang. 

•  compacte stalen kast met poedercoating in wit RAL 9010 zuiver wit
•  makkelijk te openen magneetsluiting
•  1 verstelbaar legbord
•  ophangopening op achterzijde
•  H x B x D 350 x 280 x 130 mm
•  flessen ongeopend max. 3 jaar houdbaar

Kast met vulling:
•  2 oogspoelflessen 500 ml
•  1 ooglapje
•  4 oogcompressen
•  6 kompressen
•  4 wegwerphandschoenen
•  5 vliesstofdoekjes

Direct meebestellen
navulset
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Oogdouches
Volgens DIN 12 899 T2 en EN 15154-2: 2006
Gecertificeerd volgens DVGW
In vele uitvoeringen voor verschillende toepassingsgebieden.

•  oogdouches met 1 kop met geïntegreerde doorstroomregelaar, 7 l/min
•  oogdouches met 2 koppen met geïntegreerde doorstroomregelaar, 14 l/min
•  siliconen slang met roestvrijstalen mantel, lengte 1,5 m
•  binnendraad 1/2“
•  alle modellen geschikt voor wand- en tafelmontage

Twee gebruiksmogelijkheden: 

Gebruik vast geïnstalleerd in de houder
•  de gewonde houdt beide handen vrij voor het openhouden van de ogen
•  voor deze mogelijkheid is de hoekige vorm van de douchekop aan te bevelen [2] + [3]
Gebruik vanuit de houder
•  voor het verzorgen van andere lichaamsdelen of een gewonde die op de vloer ligt

De bijzondere voordelen:
•  geringe ruimtebeslag en flexibel aan te brengen
•  constante waterverdeling op groot vlak
•  blokkerende hendel
•  grote openingen in de douchekoppen tegen 

verkalking

•  rubberen moffen om letsel door stoten te 
voorkomen

•  stofkappen op de douchekoppen, die bij 
het bedienen vanzelf afvallen
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