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Det är mycket viktigt att snabbt påbörja  
en sköljning om man har fått ett frätande 
ämne i ögat. Tiden är den absolut 
viktigaste faktorn för att rädda synen. 
Spolningen ska påbörjas inom ett par 
sekunder och fortgå i minst 15 minuter och 
därefter under transport till sjukhus. 

Eyeaid är en ny ögonskölj som är mycket 
enkel att använda. Den har lång spoltid 
och är utformad för att kunna hanteras 
med en hand. Munstycket är försett med 
en unik ögonöppnare som tvingar ögat att 
vara öppet. 

Lättanvänd och snabb med lång spoltid 
Eyeaid är ögonsköljen med en helt ny konstruktion 
som ger många fördelar. 
Munstycket är försett med en ögonöppnare som gör 
det lättare att grundligt skölja ögat. Du slipper fysisk 
beröring för att hålla ögat öppet och löper därför 
mindre risk att få in ytterligare skadliga partiklar  
i ögat.  
Med tidigare ögonsköljflaskor var du tvungen att 
luta huvudet bakåt för att kunna skölja ögat.  
Med Eyeaid är det möjligt att skölja ögat oavsett 
position. Du kan ha huvudet framåtlutat vilket gör 
att smutsen fritt kan rinna ur ögat. Det gör även 
produkten lätt att använda även under transport till 
sjukhus. 

Renare flaskor med förvaringsbox 
Eyeaid levereras i en snygg och  
praktisk väggfästad förvaringsbox  
om två flaskor. Boxen är tillverkad i  
pulverlackerat stål med lock i akryl. 
Förvaringsboxen skyddar flaskorna  
och håller dem rena från smuts,  
damm och andra partiklar. 
Flaskorna är alltid lättåtkomliga  
och går snabbt att få ut från boxen.  

En flaska för varje öga 
Eyeaid hanteras med enhandsgrepp från start och 
under sköljning. Du kan därför själv rengöra båda 
dina ögon samtidigt. Det är också möjligt att 
använda Eyeaid även om du har handskar på dig. 
Varje flaska Eyeaid rymmer en stor mängd 
ögonsköljvätska. En flaska är fylld med 250 ml 
natriumkloridlösning som räcker till över 15 
minuters sköljning av ögat. 
Eyeaid är CE-godkänd och helt fri från miljöskadliga 
drivgaser. 

Tiden är den viktigaste faktorn 
En snabb sköljning är det viktigaste för att rädda 
synen. Enligt gällande förordningar ska en sköljning 
påbörjas inom 5 sekunder efter syra, alkaliska 
skador bör börja behandlas inom 1-2 sek. De. första 
sekunderna avgör om ögat får bestående skador 
En flaska Eyeaid ger ett jämnt och konstant flöde 
under 15 minuter.  

Tekniska data 
Mått skåp L×H×D 175 x 320 x 103 mm 

Vikt per flaska 315 g 

Innehåll per flaska 250 ml 0,9 % 
natriumkloridlösning 

Drivgas Nitrogen 

Artikelnummer  

 


