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Tekniskt datablad

Väggstation med 2 ögonspolningsfl askor - LTLY 2 -

De första sekunderna efter en ögonolycka är avgörande. En snabb vård kan förhindra permanenta ögonskador! Det 
är därför viktigt att ha rätt utrustning nära till hands på arbetsplatsen.

Ögonspolningsstationen placeras nära det farliga området (max 10 sekunder eller 30 meter bort). Den måste synas 
väl där den sitter, vara lättåtkomlig och ordentligt identifi erad med en standardiserad skylt.

Stationen är utrustad med 2 fl askor innehållande en steril natriumkloridlösning. Använda fl askor byts lätt ut mot 
nya, oöppnade fl askor.

Natriumkloridlösning, även kallad koksaltlösning, används för att spola bort främmande kropp ur ögat. En 
främmande kropp är ett främmande material såsom t.ex. sågdamm, trä- och metallfl isor, sandkorn, damm, eller 
smuts som träffar ögat och fastnar på kornea, under ögonlocket eller nedre fornix. Skräp som inte omedelbart 
avlägsnas från ögat kan orsaka infl ammationer och skador på hornhinnan. Vanliga tårar räcker inte alltid för att 
skölja rent ögat och i dessa fall används en ögonspolningsvätska.

 A Produktbeskrivning
• Sterila fl askor som fästs uppochned på vägghållaren för att du lätt ska kunna kontrollera om fl askorna öppnats 

och därmed behöver bytas ut. Öppnade fl askor läcker nämnligen vätska medan inga orörda fl askor gör det
• Hållbarhet: minst 2 år utan underhåll
• Mjukt sköljmunstycke som håller ögat öppet under spolning
• Flaskan öppnas både snabbt och enkelt genom rotation av munstycket
• Bildsymbolerna på vägghållaren beskriver hur fl askorna används

• Spolvätskan måste träffa ögat i ett lagom hastigt, jämnt fl öde. Tillämpa ett tryck på fl askan utan att klämma för hårt. Kontakta alltid läkare och fortsätt spola 
ögat i väntan på ambulans eller på vägen till vårdcentral.

Detta datablad utarbetades 12.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.

Plums ögonspolningsfl askor är mycket lättanvända!

Plocka bort fl askan från
stationen horisontalt.

Vrid spolmunstycket tills 
förseglingen bryts.

Luta huvudet bakåt... ...eller framåt och spola.


