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Snøgg Øyeskylle
Snøggs øyeskyllevæske inneholder 0,9 % natriumkloridløsning og 
er steril og enkel å bruke. Øyeskylleflasken har en spesielt utviklet 
kopp som passer til øyets form og gir en skånsom og jevn skylling.

Produktinformasjon: 
H: 21,7 cm, B: 8 cm, D: 8 cm

Best.nr: 215000 Øyeskyllestasjon
Best.nr: 215010 Øyeskylleflaske à 500 ml.

Øyeskylle 30 ml
Ampuller med øyeskyllevann 0,9% natriumkloridløsning 30 ml.
Selges enkeltvis. Pakning à 20 stk.

Best.nr: 114001 Øyeskylle 30 ml.
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Øyeskylle
Øynene er svært sårbare og ofte utsatt for små uhell. Du 
kan forhindre skader dersom du får iverksatt skylling så 
fort som mulig. Riktig plassering av Snøgg øyeskyllevæske 
kan være avgjørende for skadens omfang. Alle Snøggs 
øyeskyllesystemer tar liten plass og er enkle å montere. 
Ved å fastmontere kabinett eller øyeskyllestasjon, vet alle 
hvor øyeskylle finnes til enhver tid.

Snøgg Øyeskyllekabinett
Øyeskylleflasker skal finnes der hvor det er fare for irriterende 
smuss, eller væsker som kan forårsake skader på øyet. Snøggs 
øyeskyllevæske inneholder 0,9 % natriumkloridløsning er steril og 
enkel å bruke. Øyeskylleflasken har en spesielt  utviklet kopp som 
passer til øyets form og gir en skånsom og jevn skylling. 

Produktinformasjon: 
H: 26 cm, B: 17 cm, D: 9 cm 
Farge: Oransje

Best.nr: 215015 Snøgg øyeskyllekabinett inneholder  2 stk.  
 flasker à 500 ml.
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pH Neutral øyeskylle
pH Neutral stopper effektivt etseskader i øynene og kan med 
like stor effekt brukes overalt ellers på kroppen.

Best.nr: 215013 Øyeskylleflaske, pH Neutral, 200 ml.

pH Neutral nøddusj stasjon
Nøddusj-stasjonen kommer komplett med 1 liter pH Neutral, samt 
oppheng og brukerveiledning.

Best.nr: 215017 pH Neutral Nøddusj stasjon 1 ltr refill
Best.nr: 215016 pH Neutral Nøddusj stasjon

Veske
Veske for pH Neutral 200 ml 

Best.nr: 22300 Veske for pH Neutral 200 ml
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pH Neutral effektiv førstehjelp ved 
ulykker med syrer og baser.  Kjemikalier kan 
komme i øyet som fast, flytende eller 
gassaktig stoff.  Et overoppladet 
bilbatteri som eksploderer kan medføre 
alvorlige syreskader på øyet. Enda verre kan 
det gå med noen få dråper sterk base/lut, 
som på kort tid kan føre til en varig skade på 
hornhinnen.

- Inneholder 4,9% fosfatbuffer
- Virker på alle kjente kjemikalier
- Har en nøytraliserende effekt i motsetning
til sterilt vann som kun fortynner.
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Snøgg Øyeskyllekabinett med pH Neutral
Dette er den perfekte kombinasjon ved ulykker med syrer og baser/lut. 
pH Neutral brukes først for effektivt å stoppe skaden som påføres øyet, 
og Snøgg øyeskylleflaske brukes under transport til lege. pH Neutral 
øyeskyllekabinett er støvtett og komplett med veggoppheng. 
Kabinettet kan enkelt gjøres om til en mobil enhet. 

Produktinformasjon: 
Høyde: 260 mm, Bredde: 170 mm, Dybde: 90 mm 
Farge: Oransje

Best.nr:  215014 Snøgg Øyeskylle kabinett inkl. pH Neutral 

  200 ml og 1 fl. 500 ml

 9

 9

 9

 9

49



www.snogg.no

ØYESKADER

ØYE
SKYLLE

Cederroth Øyeskylle
Den integrerte støvbeskytteren holder øyekoppen ren og fin. 
Støvbeskytteren fungerer samtidig som en åpningsanordning. 
Flasken åpnes automatisk når den vris ut av veggholderen og 
må derfor brukes med en gang.
Best.nr:     7221 Cederroth Øyeskylle 215021, 235 ml
Best.nr: 725200 Cederroth Øyeskylle 215022, 2 fl. à 500 ml 
Best.nr:     7200 Cederroth oppheng til øyeskylle 215025

Øye og sårvaskspray
En spray for å skylle og rense øyne og sår for støv og skitt. 
Sprayen kan brukes flere ganger og er steril til siste dråpe. 
Passer i førstehjelpsstasjonen.

Best.nr: 726000 Cederroth Øye og sårvaskspray 150 ml 215024
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Sterisol Øyeskylle
Sterisol øyeskylle veggstativ for 2 flasker. 
Leveres enkeltvis.
Best.nr: 212521 Sterisol Øyeskylle 1 ltr 
Best.nr:   25565 Sterisol Stativ for 2 fl.1 ltr. 
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