MEDISHOP Slovakia, s.r.o.,
Ružinovská 3
821 02 Bratislava
POPIS VÝROBKOV MOŽNÉHO VYBAVENIA
Nástenná polica na oplach oka
Diphoterine® LMPE.DAS

Popis

Použitie

LMPE.DAS : protiprašná
polica s priehľadnými
dvierkami obsahuje 2
fľašky s 500 ml
Diphoterine (oplach oka) +
1 fyziologický roztok
AfterWash + 1 spray 200
ml MINI DAP (na
zasiahnutie pokožky
chemikáliou).

Toto vybavenie umožňuje poskytnúť I. Pomoc v prvej
minúte po nehode. Fľašky sú okamžite pripravené k
použitiu. Menšia fľaška obsahuje fyziologický roztok
(ako Ophtal).
Oplach MINI DAP 200 ml umožňuje dekontaminovať
pokožku, v rozsahu napr. ramena, časť nohy, krk, časť
trupu...

Náhradná súprava Diphoterine® KLMDAS

Popis

Použitie

Je to len náhradná náplň do
nástennej police hore vyššie
náhradnú náplň do nástennej
skrinky v zložení:...)

KLMDAS je náhradná
súprava do police
LMPE.DAS :
obsahuje 2 fľašky s 500 ml
Diphoterine (oplach oka) +
1 fyziologický roztok
AfterWash + 1 spray 200
ml MINI DAP (na
zasiahnutie pokožky
chemikáliou).

Nástenná polica na oplach oka
Diphoterine® LMPE.DS

Popis

Použitie

LMPE.DS : proti prašná
polica s dvierkami obsahuje
2 fľašky s 500 ml
Diphoterine (oplach oka) +
1 spray 200 ml MINI DAP
(na zasiahnutie kože
chemikáliou).

Toto vybavenie umožňuje poskytnúť I. Pomoc v prvej
minúte po nehode. Fľašky sú okamžite pripravené k
použitiu.
Oplach MINI DAP 200 ml umožňuje dekontaminovať
rameno alebo nohu.

(stačí, ak by ste ho objednávali ako

Pozn. bez oplachu
AfterWash

Náhradná súprava Diphoterine® KLMDS

Popis

Náhradná náplň do nástennej
súpravy – len bez oplachu
AfterWash 200ml

KLMDS: je náhradná
súprava police LMPE.DS :
obsahuje 2 fľašky s 500 ml
Diphoterine (oplach oka) +
1 spray 200 ml MINI DAP
(na zasiahnutie pokožky
chemikáliou).

Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie

Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie
Použitie zhodné s LMPE.DAS.

Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie

Použitie
Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie
Použitie zhodné s LMPE.DS.

Nástenná polica na oplach oka
Diphoterine® LMPEGF.DAS v nemrznúcej
úprave – do externých priestorov

Popis

Použitie

LMPEGF.DAS: je polica
obsahujúca 2 fľašky s 500
ml Diphoterine (oplach
oka) + 1 fyziologický
roztok AfterWash + 1
spray 200 ml MINI DAP
(na zasiahnutie pokožky
chemikáliou).

Toto vybavenie umožňuje poskytnúť I. Pomoc v prvej
minúte po nehode. Fľašky sú okamžite pripravené k
použitiu. Menšia fľaška obsahuje fyziologický roztok
(ako Ophtal).
Oplach MINI DAP 200 ml umožňuje dekontaminovať
pokožku, v rozsahu napr. ramena, časť nohy, krk, časť
trupu...

Polica zabezpečuje aby
produkty umiestnené
v priestore, kde môže
mrznúť boli vždy
pripravené k použitiu.

Oplach oka Diphoterine® LPM

Popis

Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie

Vykurovacia jednotka (termostatom riadený odpor
150W, napätie 220-240V)

Použitie

LPM : prenosný oplach oka Toto vybavenie umožňuje dekontaminovať oko v prvej
v plastovej fľaške s
minúte po nehode s akoukoľvek kyselinou (okrem HF),
obsahom 500ml.
zásadou, oxydantom, reduktantom alebo
rozpúšťadlom.
Balenie obsahuje 6ks
Fľaša s okulárom je ihneď pripravená na poskytnutie I.
fľašiek.
pomoci (nie je nutné prednastaviť produkt na použitie
ako pri LPD a tým sa neznižuje ani expiračná doba).
Nutné objednať sólo
balenie alebo 2ks.
Záruka očného oplachu : 2 roky
Produkt na jedno použitie.

Individuálny očný oplach Diphoterine® LIS

Popis

Použitie

LIS : Individuálny očný
oplach Diphoterine® 50 ml
s okulárom (oplach oka)

Toto vybavenie umožňuje dekontaminovať 1 oko v
prvých 10 sekundách po nehode. Oplach LIS by mal
pracovník nosiť pri sebe, aby mohol reagovať okamžite.
Záruka LIS : 2 roky
Produkt na jedno použitie

Oplach oka Diphoterine® LPD

Popis

Použitie

LPD : Oplach oka®
prenosný vo vrecku z PVC
s obsahom 500 ml a
príslušenstvom (okulár a
hadička na oplach oka)

Toto vybavenie umožňuje dekontaminovať oko v prvej
minúte po nehode s akoukoľvek kyselinou (okrem HF),
zásadou, oxydantom, reduktantom alebo
rozpúšťadlom.

Nutné objednať celé
balenie.

Záruka očného oplachu : 2 roky alebo 6 mesiacov po
jeho uvedení do pohotovostného stavu
(očný oplach by mal byť pripravený, aby sa garantoval
oplach do 1 minúty po nehode).
Produkt na jedno použitie.
Vhodné do sanitiek, HaZZ aut.

Popis

Použitie

Balenie obsahuje 6 ks
PVC vreciek.

Diphoterine® MINI/MICRO DAP

MINI : spray s obsahom
200 ml Diphotérine
(oplach pokožky)

Prúd mikročiastok oplachu umožňuje neagresívnu
dekontamináciu pokožky.
Je určený na použitie v prvej minúty po nehode.
Záruka MINI/MICRO : 2 roky
Produkt na jedno použitie

MICRO : spray s obsahom
100 ml Diphotérine
(oplach pokožky)

Oplach MINI DAP 200 ml umožňuje dekontaminovať
plochu pokožky o rozmere cca. ramena alebo nohy.
Oplach MICRO DAP 100 ml umožňuje
dekontaminovať ml umožňuje dekontaminovať plochu
pokožky o rozmere cca. ruky alebo tváre.

Samostatná prenosná sprcha
DAPD Diphoterine®

Popis

Použitie

DAPD: sprcha - obsah 5L
(oplach pokožky tela)

Toto vybavenie umožňuje dekontaminovať človeka od
hlavy po päty v prípade zasiahnutia celého tela
chemickou látkou.
Je určená na použitie v prvej minúte po nehode.

Aktuálne sa k novej
zakúpenej prenosnej sprche
DAPD automaticky
pribaľuje plastový ochranný
obal
EDAPD: je štandardná 5L
výmena sprchy DAPD
(oplach pokožky tela)
Ochranná skrinka na DAPD Diphoterine®

Nástenná stanica PPE - DIPHOTERINE®

Záruka DAPD: 2 roky
Produkt na jedno použitie
Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie
Použitie zhodné s DAPD.

Popis

Použitie

DAPBOX : ochranný obal
na celotelovú srchu DAPD
s obsahom 5L Diphoterine
(oplach pokožky tela)

Vyrobený z termoplastového polypropylénu.
Tuhý, odolný voči nárazom a povrchovým trhlinám.
Odolný proti korózii, polypropylové kĺby.
Odolný proti agresívnemu prostrediu (petrochemický
priemysel, použitie na mori…).
Vybavený zelenými dvierkami, vodotesný zámok a PC
okienko.
IP54 (LCIE)
Rozmery: výška 655 x šírka 314 x hĺbka 239 mm.
Hmotnosť: 2 kg (2.8 kg zahrnutá karta).

Popis

Použitie

Nástenná stanica
Diphoterine®

Nástenná stanice PPE Diphoterine predstavuje
kompletné vybavenie dekontaminačnými prostriedkami
na pracovisku.

Zloženie: 2 fľašky s 500ml
očným oplachom LPMD +
1 telový spray MINI DAP +
1 fľaša 200ml
fyziologického roztoku
Afterwash + 5l celotelová
sprchy DAPD + 1 protokol
o používaní.

Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie

Dostupný je aj samotný obal nástennej stanici a aj
stanica určená do chladného prostredia (tzn.
nemrznúci obal nástennej stanice).
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