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Produkten är godkänd enligt ISO 9001 och uppfyller EN 15154-1, EN 15154-2, ANSI-Z358-1.2004, OSHA, UL, DIN 12999, UNI-9608-4.1990 och ISO 3864.

Ögondusch med omvända duschstrålar - LAY1 C AX -

Väggmonterad ögondusch från Axion™ med uppsamlingsskål och duschmunstycken i ABS-plast. Duschmunstyckena är bakteriebehandlade med SANIGUARD™ 
och försedda med skyddskapslar och konstantfl ödesreglering. Produkten säljs tillsammans med en sats som gör det möjligt att förvandla ögonduschen till 
en nöddusch. Mässingventilen av ”ej återgående typ” aktiveras via en tryckplatta. Justerbara och utbytbara patronfi lter i rostfritt stål. Väggfäste i anodiserad 
aluminium och rakt avloppsrör.

•  Anslutning: Ø ½” (15 x 21)
•  Avlopp: Ø 1” ¼ (33 x 42)
•  Rekommenderat tryck: 3 bar (minst 2 bar)
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Det mänskliga ögats tårkörtel ansvarar för att producera tårvätska som håller ögonen rena och lagom fuktiga. Tårvätskan evakueras av tårkanalen som i sin tur är 
direkt sammankopplad med näsan. Det är därför näsan ofta börjar rinna när vi gråter – tårarna rinner helt enkelt ut genom både ögon och näsa.

Traditionella ögonduschar spolar vätskan från den yttre delen av ögat till den inre vilket i värsta fall kan leda till kontaminering av näshålan. Axions innovativa 
ögondusch bygger på den teknik som används vid riktig läkarvård. Den spolar vätskan åt motsatt håll, dvs. från den inre delen av ögat ut mot den yttre. Detta 
innebär att den förorenande vätskan sköljs bort från tårkanalen och därmed inte rinner in i näshålan där den kan sväljas eller andas in.

De laminära strålarna garanterar ett konstant vätskefl öde utan turbulens och minskar strålfarten avsevärt.

SANIGUARD™ hämmar bakterietillväxten för en optimal användarhygien. 

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.
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