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Øjenskylstation
Hurtig og effektiv behandling mod øjenskader

Hurtig hjælp er afgørende

Få sekunder kan være afgørende, 

når det drejer sig om ulykker, 

hvor fremmedlegemer er kommet 

i kontakt med øjet. 

Dette gælder ikke mindst ved 

syre- og alkaliske skader, hvor 

ætsningen begynder, så snart 

skadestoffet kommer i kontakt 

med øjet. Også i forhold til me-

kaniske skader i form af metal- og 

træsplinter, støv og andet snavs 

er tiden en afgørende faktor.  

Øjeblikkelig  skylning kan fore-

bygge, at fremmedlegemerne 

sætter sig fast med alvorlige ska-

der til følge. 

Let at anvende 

Stationen er udstyret med vej-

ledning på forsiden samt et spejl 

indvendigt i låget. 

Ved brug føres øjenkoppen til øjet 

og hovedet lænes bagover hvor-

efter der trykkes let på flasken, 

så en blød jævn stråle ramme øjet 

og den fortyndede opløsning lø-

ber væk fra øjet. Ved mekaniske 

skader kan hovedet lænes frem-

over, så fremmedlegemet frit kan 

komme væk fra øjet. 

Efter brug kan flasken bortskaf-

fes ved almindelig dagrenovation 

og en ny refill flaske kan isættes 

øjenskylstationen.

Praktisk i produktionsmiljøer

Øjenskylstationen er udformet i 

slagfast flamingo indeholdende 2 

stk. 500 ml øjenskyl.

Stationen er velegenet til områ-

der, hvor der er meget snavs og 

støv. Det være sig ladestationer, 

steder med olieoplag og -aftap-

ning, trævareproduktion etc.

Øjenskylflaskerne er CE-mærket 

og indeholder 0,9% steril natri-

umklorid.
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Om Lotek A/S
Med mere end 25 års erfaring 

er Lotek A/S i dag en af landets 

førende leverandører af løsninger 

inden for brand, redning og sik-

kerhed. Virksomheden er økonomisk 

særdeles solid, og egne agenturer på 

systemkomponenter af højeste kva-

litet sikrer vores kunder den rigtige 

kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.
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Øjenskylstation
Varenummer:    Beskrivelse:

PL 4652     Øjenskylstation med 2 stk. 500 ml øjenskyl

PR 1010     Øjenskyl, 500 ml, refill flaske    

Lotek fører inden for førstehjælp også.:

TM

(kontakt Lotek for datablade eller hent 

dem på vores hjemmeside)

Hjertestarter - hurtig effektiv og livred-
dende førstehjælp, som kan anvendes af 
alle.

Førstehjælpskuffert - til akut første-
hjælp direkte på skadestedet.

Plasterdispenser - praktisk selvhæftende 
plaster til mindre sår og rifter.


