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POPIS MOŽNÉHO VYBAVENIA PRODUKTMI Hexafluorine®
Hexafluorine je použiteľný na nasledovné látky:
- kyselinu fluorovodíkovú akejkoľvek koncentrácie
- jednoduché kyseliny (H+ ióny)
- zmesi kyselín s kyselinou fluorovodíkovou
- Lewisove kyseliny, ako napr. BF3
Nehoda s kyselinou fluorovodíkovou je vždy hodnotená ako vážny úraz. Preto je po poskytnutí I. Pomoci
nevyhnutná vždy konzultácia s lekárom, aby sa odborne rozhodol o prípadnej potrebe následného liečenia.
Pre bližšie informácie je nutné si prečítať informačný leták o vlastnostiach Hexafluorine.
HEXAFLUORINE® 500ml prenosný
očný oplach v plastovej fľaške LMPF

Popis
LMPF: Prenosný a
nástenný očný oplach
Hexafluorine v 500ml
plastovej fľaške
Balenie obsahuje 6ks
fľašiek.

Použitie
LMPF umožňuje dekontaminovať oko,
pokožku, tváre, rúk po zásahu kyselinou
fluorovodíkovou a jej derivátmi.
Je nutné začať s oplachom do 1 minúty po
zásahu ľudského tkaniva kyselinou.
Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie

Nutné objednať celé
balenie (6ks) alebo 2ks.

HEXAFLUORINE® 500ml očný
oplach s okulárom LPF

Popis

Použitie

LPF: prenosný očný
oplach v PVC vreckustaršia verzia - produkt
určený pre záchranárske
a hasičské zložky

Pomocou LPF je možné dekontaminovať
oko, pokožku, tváre, rúk po zásahu
kyselinou fluorovodíkovou a jej derivátmi.
Je nutné začať s oplachom do 1 minúty po
zásahu ľudského tkaniva kyselinou.

Balenie obsahuje 6ks
PVC vreciek.

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.

Nutnosť objednať celé
balenie.

Produkty na jedno použitie
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HEXAFLUORINE® nástenná polica

Popis

Použitie

Nová polypropylénová
nástenná polica
HEXAFLUORINE ®
(čierna)

Toto vybavenie umožňuje poskytnúť I.
pomoci v prvej minúte po nehode. Obsah
nástennej police zabezpečuje
dekontamináciu pokožky, v rozsahu napr.
ramena, časť nohy, krk, časť trupu...

Polica je dostupná aj v
nemrznúcej úprave – do Nástenná polica môže byť vybavená rôzne:
LMPE.F: očný oplach LPMF (2*500ml)
externých priestorov (
vykurovacia jednotka termostatom riadený
LMPE.FCA: očný oplach LPMF
odpor 150W, napätie
(2*500ml) + Glukonat Kalcia (1*40g)
220-240V)
LMPE.FA: očný oplach LPMF (2*500ml)
+ AFTERWASH® solution (1*200ml)
Po expirácii výrobkov
LMPE.FA.TXP: očný oplach LPMF
v polici je možné si
(2*500ml)
+ AFTERWASH®solution
kúpiť kompletnú
(1*200ml) + TRIVOREX® (1*800g)
náhradnú súpravu alebo
dokúpiť len konkrétny
LMPE.FACA: očný oplach LPMF
produkt.
(2*500ml) + AFTERWASH® solution
(1*200ml) + Glukonat Kalcia (1*40g )
LMPEGF.FA: očný oplach LPMF
(2*500ml) + AFTERWASH®solution
(1*200ml) + Glukonat Kalcia (1*40g) +
TRIVOREX® (1*800g)

Záruka: 2 roky
Produkty na jedno použitie
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Samostatná prenosná sprcha
HEXAFLUORINE ® 5l

Popis

Použitie

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

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

Aktuálne sa k novej
zakúpenej prenosnej sprche
DAPF automaticky
pribaľuje plastový ochranný
obal

Záruka DAPF : 2 roky
Produkt na jedno použitie.

EDAPF: Štandardná
výmena sprchy (podmienka:
obal pôvodnej sprchy je
vratný)

Nástenná stanica PPE
HEXAFLUORINE®

Popis

Použitie

Nástenná stanica
Hexafluorine®

Nástenná stanice PPE Hexafluorine
predstavuje kompletné vybavenie
dekontaminačnými prostriedkami na
pracovisku s rizikom nehody kyseliny
fluorovodíkovej a jej derivátov.

Zloženie: 2 fľašky s
500ml očným oplachom
LPMF +
1 fľaša 200ml
fyziologického roztoku
Záruka: 2 roky
Afterwash + 1 tuba
Produkty na jedno použitie
Glukonat Kalcia 40g + 5l
celotelová sprchy DAPF
+ 1* protokol
Dostupný je aj samotný obal nástennej
o používaní.
stanici a aj stanica určená do chladného
prostredia (tzn. nemrznúci obal nástennej
stanice).
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