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pH Neutral Øjenskyl
Hurtig og effektiv behandling mod ætseskader

Hurtig og afgørende hjælp

Et bilbatteri, der eksploderer, 

kan medføre alvorlige syreskader 

på øjet. Ved ulykker med syrer 

og baser gælder det om hurtigst 

muligt at neutralisere kemikaliet 

til et pH-værdi omkring 7,4 sva-

rende til øjenvæskens normale 

pH-niveau. 

Den bedste effekt opnås før sy-

ren eller basen er trængt igen-

nem hornhinden. Jo stærkere 

syren eller basen er, jo længere 

neutraliseringstid. pH Neutral er 

en 4,9 % fosfatbuffer, der hur-

tigt og effektivt neutraliserer 

selv meget stærke syrer og baser. 

Bufferdelen hydrogenfosfat er 

effektiv mod syrer, mens dihy-

drogenfosfat reagerer imod basi-

ske stoffer.

 

Væsken består af fosfatsalte, 

som allerede findes naturligt i 

kroppen. 

Laboratorietestet effektivitet

Ved hjælp af en in vitro tiltre-

ringsanalyse i et laboratorium, 

er neutraliseringseffekten af pH 

Neutral blevet testet over for 

hhv. en stærk syre og en stærk 

base i forhold til en almindelig 

øjenskyllevæske på 0,9% natri-

umklorid. Testens resultater viser 

tydeligt, at pH Neutral neutrali-

serer både en syre og en base til 

et uskadeligt pH-niveau. Til sam-

menligning fortynder og bort-

skyller en tilsvarende mængde 

almindelig øjenskyl væsken, men 

pH-værdien ændres kun ganske 

lidt (se figur 1 på bagsiden).

Anbefalet brug af pH Neutral

pH Neutral er en 2 minutters 

øjenskylleløsning til ulykker 

med syrer og baser (med undta-

gelse af kalciumholdige stoffer 

som f.eks kalk og cement), hvor 

formålet med skylningen er at 

bringe skadestoffets pH-værdi 

til et uskadeligt niveau hurtigst 

muligt. Undersøgelser foretaget 

af uafhængige øjenspecialister 

vurderer, at 2 minutters skylletid 

sikrer neutralisering. Vi anbefaler 

at fortsætte skylningen frem til 

lægen med almindelig øjenskyl.
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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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pH Neutral Øjenskyl
Varenummer:    Beskrivelse:

PL 4751     pH Neutral Øjenskyl, 200 ml

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.

Øjenskylstation - hurtig førstehjælp 
mod øjenskader.
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Figur 1: Neutraliseringseffekten af pH Neutral og 0,9 % natriumklorid*
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* En titreringsanalyse udført i laboratoriet (in vitro). I testen blev pH Neutral og 0,9 % 
natriumklorid gradvist tilført en opløsning med 1 dråbe svovlsyre + 40 ml vand henholdsvis 1 dråbe 
kaliumhydroxid + 40 ml vand. Ændringen i pH-værdien og mængden af skyllevæske blev målt.


