
Plum oogspoeling – productinformatie

Beschrijving 
Plum oogspoelflessen bevatten een steriele 0,9% natriumchlorideoplossing, die overeenkomt met 
het natuurlijke zoutgehalte van het oog. De isotone vloeistof wordt goed verdragen en is een EHBO-
hulpmiddel voor het spoelen van de ogen. Het product is voorzien van een ergonomisch gevormde 
oogschaal en maakt een gelijkmatige en zachte sproeistraal mogelijk. De fles moet bij het spoelen 
licht ingedrukt worden. Er is ook een DUO-uitvoering verkrijgbaar met een opzetstuk waarmee 
beide ogen gelijktijdig gespoeld kunnen worden, voor werkomstandigheden met een bijzonder hoog 
risico. Het gaat om een medisch hulpmiddel volgens EU-richtlijn 93/42/EEG. Er is een 
veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar

Toepassingsgebied
Plum oogspoeling wordt ingezet voor het verwijderen en wegspoelen van vreemde voorwerpen of deeltjes bij mechanische 
verwondingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld metaal- of houtsplinters, vuil, stof of chemicaliën (zoals oliën en oplosmiddelen). 
Onmiddellijk spoelen verhindert dat vreemde deeltjes zich vastzetten in het oog, waardoor zware oogschade voorkomen kan 
worden. Bij gevaar voor etsing van het oog door zuren en alkalische stoffen wordt onze pH-neutrale steriele spoeloplossing  
met 4,9% fosfaatbufferoplossing (productspecificatie verkrijgbaar) aanbevolen. Hiermee kan een neutraliserend effect bereikt 
worden. De Plum oogspoeloplossing wordt ook aanbevolen ter voortzetting van het spoelen na gebruik van pH Neutral. Let op: 
raadpleeg bij oogletsel altijd een arts.

Ons ogen-noodplan maakt risicoanalyse bij uw activiteiten gemakkelijker en overzichtelijk. U kunt gemakkelijk 
zien welke spoeling wij aanbevelen bij de verschillende soorten letsel door vuil en schadelijke stoffen.
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Vreemde voorwerpen
(bijv. stof, vuil, metaal- en houtsplinters) Plum oogspoeloplossing Plum oogspoeloplossing

Ogen zolang spoelen tot vreemde deeltjes uit 
het oog gespoeld zijn.

Letsel door zuur
pH Neutral Plum oogspoeloplossing

Ogen met pH Neutral 2 minuten spoelen totdat 
de fles leeg is. Het spoelen voortzetten met 
Plum oogspoeloplossing tot behandeling door 
een arts.

Letsel door alkalische 
stoffen pH Neutral Plum oogspoeloplossing

Ogen met pH Neutral 2 minuten spoelen totdat 
de fles leeg is. Het spoelen voortzetten met 
Plum oogspoeloplossing tot behandeling door 
een arts.

Overig letsel
(bijv. oplosmiddelen of oliën) Plum oogspoeloplossing Plum oogspoeloplossing

Ogen spoelen totdat het onaangename gevoel 
verdwenen is. Het spoelen voortzetten tot 
behandeling door een arts.

Huidletsel
(door zuur, alkalische stoffen of 
chemicaliën)

pH Neutral Plum oogspoeloplossing
Huid met pH Neutral 2 minuten spoelen totdat 
de fles leeg is. Het spoelen voortzetten met 
Plum oogspoeloplossing tot behandeling door 
een arts.

Ogen-noodplan www.plum.eu  
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De voordelen voor u
• Hoge werkingszekerheid – de flessen voldoen aan DIN EN 15154-4

(oogdouches zonder wateraansluiting).

• Flexibele systeemoplossing – flessen leverbaar in diverse maten en stations,
voor individuele inzetbaarheid van losse flessen en voor wandmontage op
werkplekken met direct risico.

• Geschikt voor vrijwel ieder toepassingsgebied (bijv. industrie, werkplaats,
laboratorium, EHBO-doos, meenemen in voertuigen e.d.).

• Snel en gemakkelijk toe te passen met slechts twee handelingen – daardoor
ook zonder hulp van anderen door de gewonde zelf te gebruiken.

• Lang houdbaar – ongeopend 3 jaar houdbaar en inzetbaar.

• Onderhoudsvrij – geen extra reinigen en vervangen van de vloeistof nodig
(in tegenstelling tot gewoon water).

Aanwijzingen: hoe om te gaan met het product
Het product is bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet meer gebruiken na de uiterste gebruiksdatum (zie flesetiket). De verzegeling 
van de fles moet intact zijn om goede werking te kunnen garanderen. Bij hergebruik van aangebroken flessen bestaat het risico 
van infectie.

Gebruik

Maten van de flessen

Inhoud 200 ml 500 ml 1000 ml 500 ml Duo 1000 ml Duo

Artikelnr. 4691 4604 4707 4861 4800

Spoeltijd ca. 2 min. ca. 5 min. ca. 10 min. ca. 2 min. per oog ca. 5 min. per oog

Afmetingen h 165 x ø 55 mm h 220 x ø 75 mm h 270 x ø 85 mm h 220 x ø 75 mm h 270 x ø 85 mm

Neem de fles uit het station. Draai de oogschaal tot de 
verzegeling breekt.

Hoofd iets achterover 
houden en spoelen. 

Hoofd naar voren buigen en 
spoelen, als de kleding niet 
nat mag worden.
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