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ENSIAPU KEMIALLISISSA TAPATURMISSA  
FLUORIVETYHAPOLLA

Pysyviä vammoja syntyy usein vain sekuntien kuluessa. Hätäsuihkulle 
meno ja yritys pestä aggressiivisiä kemikaaleja vedellä pois voivat  
viedä liikaa aikaa. Sen lisäksi vesi pystyy vain rajoitetusti 
laimentamaan eikä sillä ole neutraloivia ominaisuuksia,  
mikä tekee jatkuvan huuhtelun pitkäksi aikaa tarpeelliseksi halutun  
vaikutuksen saavuttamiseen. Tämän ajan kuluessa kemikaalin  
hyökkäys jatkuu.  

Välittömällä neutraloimisella ehdimme 
pysäyttää kemikaalin ennen kuin se 
aiheuttaa pysyviä vammoja. Voimme 
myös kohdella hätätilassa olevaa 
henkilöä turvallisemmin koska vaat-
teetkin neutraloidaan, samalla kun  
se helpottaa pintojen ja materiaalin 
puhdistusta.

TUPLAPELASTAJA 

Hexafluorine® on ainutlaatuinen 
huuhteluneste ensiavun käyttöön, 
joka on suunniteltu käytettäväksi 
kosketuksessa fluorivetyhapon ja 
sen johdannaisten kanssa. Se toimii 
kaikkia happoja vastaan, mutta tekee 
myös myrkyllisen fluoridi-ionin  
vaarattomaksi, joka voi aiheuttaa  
vakavia vammoja, jos sen annetaan 
päästä vartaloon, jossa se mm. sitoo 
kalsiumia. Hexafluorinen® hypertoni-
sen ominaisuuden johdosta estetään 
myös haitallisen kemikaalin läpipääsyn 
ja auttaa vetämällä ulos läpäistyä  
kemikaalia kudoksesta. 
 

Sen positiiviset vaikutukset ovat  
tieteellisesti ja käytännöllisesti todis-
tettu Ruotsin työympäristöviraston 
raportissa 2010:6.
 Jos epäilet, onko ensiavun hoito  
ollut täydellinen, tai jos huuhtelun 
alku viivästyy, seuraavana askeleena 
saattaa olla sopiva käyttää vastalää-
kettä kalsiumglukonaatti geelin / HF 
Antidote Gelin muodossa.

KALSIUMGLUKONAATTI GEELI 

Kalsiumglukonaattia käytetään  
perinteisesti sairaalassa antidoottina 
(vastamyrkkynä) ihon altistuttua/
myrkytettyä fluorivetyhapolla. Hoito 
antaa elimistölle lisää kalsiumia  
vastustaakseen epätasapainoa, joka 
syntyy kun fluoridi-ionit pääsevät 
vartaloon ja sitovat vartalon omaa 
kalsiumia. HUOMIO: Vain ulkoiseen 
käyttöön, ei saa käyttää silmiin.

HEXAFLUORINE®

Vain fluoridi-ionit
Ei läpäisyä = myrkylliset  
fluoridi-ionit eivät leviä.

Vain happo
Läpäisy = syövytys-
vamma syntyy

Yhdistetty happo ja fluoridi-ionit
Happo mahdollistaa fluoridi-ionien 
myrkyllisten vaikutusten leviäminen.

FLUORIVETYHAPPO 
Fluoridi-ioni & hapon läpäisykyky

Tuote on saatavilla eri valmistusmuodoilla sopiakseen juuri sinun työympäristöösi: kannettava  
tai seinälle asennettuna sekä lämmityksellä tai ilman. Katso esimerkkiä seuraavalla sivulla.  
Lisää tietoa: www.medicalcare.se 

”USEIMMAT TAPATURMAT 

EIVÄT TAPAHDU, VAAN 

ANNAMME NE TAPAHTUA…”

PIKAFAKTA
Kemiallisten palovammojen  
hoitoon, joita aiheutettiin  
fluorivetyhapolla.

CE-merkitty lääketie-
teellisen tekniikan tuote.

Arvostettu korvike silmä- ja  
hätäsuihkuun EN15154 3/4:n  
mukaan.

Tekee nopeasti syövyttävän 
hapon sekä myrkyllisen  
fluoridi-ionin vaarattomaksi.

Voi käyttää silmissä,  
iholla, suuontelossa sekä  
korvakäytävässä.

Kertakäyttöön. 

Säilyy 2 vuotta. 



HEXAFLUORINE® 
TUOTELISTA

HEXAFLUORINE® PULLO / PUSSI
Tuote nro: 07-2-16 / 98-2-15 
Hexafluorine® on saatavilla 500ml:n pulloissa 
tai pusseissa ja siihen kuuluvan letkunpuris-
timen ja silmäkupin. On tarkoitettu fluorivety-
hapon ensiavun hoitoon ja neutralisoimaan 
kemikaaliroiskeet silmässä. Käytetään 60  
sekunnin sisällä kemikaaliroiskeen saatuaan. 
Lääketieteelliseen hoitoon suosittelemme 
500 ml:n pussin. Saatavilla myös kuuluvalla 
taskulla (yhdistetty vyö- tai olkatasku).

KALSIUMGLUKONAATTI GEELI, TUUBI 
Tuote nro: 10-3-50 
Tuubi sisältää 40g kalsiumglukonaatti geeliä 2.5 %. Säilyy 3 vuotta  
valmistuspäivämäärästä alkaen. On tarkoitettu pienempien fluori-
vetyhapen aiheuttamiin vammoihin, kämmenen kokoiseen (noin 1 % 
kehon pinta-alasta). Vain ulkoiseen käyttöön, ei saa käyttää silmiin. 
Myydään erikseen, mutta voidaan täydennyksenä asentaa  
Hexafluorine® Huuhteluasemaan.

KALSIUMGLUKONAATTI GEELI, PURKKI
Tuote nro: 07-0-51 
Purkki sisältää 500g kalsiumglukonaatti geeliä 2.5 %. Säilyy 3 vuotta  
valmistuspäivämäärästä alkaen. On tarkoitettu isompien fluorivetyhapen 
aiheuttamiin vammoihin, käsivarren kokoiseen (noin 9 % kehon  
pinta-alasta). Vain ulkoiseen käyttöön, ei saa käyttää silmiin. Myydään 
erikseen.

HEXAFLUORINE® HUUHTELUASEMA
Tuote nro: 11-2-14 
Seinään kiinnitetty huuhteluasema sisältää  
2 kappaletta 500 ml:n pulloa Hexafluorinea®. 
On tarkoitettu neutralisoimaan ja huuhtelemaan 
pois pienempiä kemikaaliroiskeita (varsinkin 
silmistä). Lisättävä Calcium Gluconate Gel, 
40gr:n tuubilla (myydään erikseen).

HEXAFLUORINE® DAP
Tuote nro: 99-2-55 
Hexafluorine® DAP 5L on itsestään pystyssä 
pysyvä, kannettava suihku. Se hyödyttää  
fluorivetyhapon isomman kemikaaliroiskeen 
neutralointia ja poishuuhtelemista koko  
vartalolla. Hoito on aloitettava 60 sekunnin 
kuluessa onnettomuuden sattuessaan.

Hexafluorine DAP
5L, vaihto käytön 
jälkeen

Automaattinen kannettava suihku, pelti, 
säilyy 2 vuotta, huuhtelusuihku koko 
vartaloa varten

Tuote nro:  
99-2-56

Hexafluorine DAP
5L, vaihto viimeisen 
käyttöpäivän jälkeen

Automaattinen kannettava suihku, pelti, 
säilyy 2 vuotta, huuhtelusuihku koko 
vartaloa varten

Tuote nro:  
99-2-57

Suojakaappi DAP
5L

Muovinen suojakaappi, sopii
Diphoterineen ja Hexafluorineen

Tuote nro:
03-0-60

Suojakaappi DAP
5L, lämmityksellä

Muovinen suojakaappi,
lämmityksellä

Tuote nro: 
03-0-60V

Suojakaappi DAP
5L, lämmityksellä. 
EX-luokiteltu.

EX-luokiteltu muovinen suojakaappi, 
lämmityksellä

Tuote nro:
03-0-60VEX

Vyötasku 500ml:n 
Hexafluorineen

Vyö-/olkatasku kankaasta Hexafluorine
500ml:n pussiin tai 500ml:n pulloon

Tuote nro:
07-0-16

LISÄVARUSTEET & VARAOSAT

KALSIUMGLUKONAATTI GEELI

Uusi DAP sisältää suojakaapin, sakset, käsineet ja kyltin silmämerkillä. Joka DAP:lla on ominainen numero tunnisteena. DAP:n vaihto sisältää sakset ja käsineet.

Medical Care System tuottaa ja jakaa korkealaatuista ja helposti saatavia ensiapu-tuotteita kemiallisten ja termisten  
palovammojen nopeaa ja tehokasta hoitoa silmiin sekä koko vartalolle. Järjestämme myös asiakkaille erityisesti  
sovellettuja riskianalyysejä ja koulutuksia kemiallisista ja termisistä vaaroista, sekä miten niitä vältetään. Opetamme  
myös parhaan hoitotavan onnettomuuden sattuessaan. www.medicalcare.se


