
DIPHOTERINE®

Med en umiddelbar nøytralisering
kan vi stoppe kjemikalien før den  
fører til varig skade. Vi får også en 
tryggere behandling av den tilskade
komne når også klærne er nøytra
lisert, samtidig som det forenkler  
senere rengjøring av overflater og 
materialer.

UNIK SKYLLEVÆSKE

Diphoterine® er en enestående skylle
væske til førstehjelps bruk, som 
raskt og effektivt nøytraliserer både 
syrer og baser, som saltsyre, svovel
syre og natriumhydroksyd (lut).  
Diphoterine® er også effektiv mot  
løsemidler, oksidanter og chelaterare, 
og er testet som effektive mot over 
1.100stk kjemikalier.
 

Diphoterine® består av et skredder
sydd molekyl som effektivt tiltrekker 
seg og nøytraliserer kjemikaliene. 
Takket være sine amfotere og hyper
toniske egenskaper er det trygt å 
bruke på alle kjemikalier da den  
hindrer inntrengning av skadelige 
kjemikalier og bidrar til å trekke ut 
kjemikalier som allerede har trengt 
inn i vevet.

MÅLRETTET BEHANDLING 

Diphoterine® kommer i flere utførelser 
og kan brukes over hele kroppen;  
på huden, i øynene, i munnhule og i 
ørekanalen. Det er en CEmerket 
medisinteknisk produkt som er god
kjent som substitutt for øye og  
nøddusj ifølge EN151543 / 4 og den 
positive effekten er vitenskapelig  
og praktisk belagt i den svenske  
arbeidsmiljørapport 2010:6.

FØRSTEHJELP VED KJEMISKE ULYKKER

Ofte handler det om sekunder før permanent skade oppstår. Det kan ta 
altfor lang tid og nå en nøddusj og prøve å vaske bort sterke kjemikalier 
med vann. Vann har dessuten et begrenset evne til å fortynne  
og mangler nøytraliserende egenskaper som gjør behovet for  
kontinuerlig skylling i lang tid for å nå den ønskede effekt. I løpet av 
denne tiden pågår det kjemiske angrepet.

HURTIGFAKTA
For behandling ved kjemiske 
ulykker.

CE-merket medisin-
teknisk produkt.

Godkjent substitutt for faste  
øye- og sikkerhetsdusjer  
i samsvar med EN 15154-3/4.

Effektiv mot over 1.100stk  
kjemikalier.

Like effektiv mot syrer som  
mot baser.

Kan brukes i øynene, på huden,  
i munnen og ørekanalen.

Kun engangsbruk.

Holdbarhet 2 år.

Produktet er tilgjengelig i forskjellige utførelser som passer ditt arbeidsmiljø: bærbar eller veggmontert, 
og med eller uten oppvarming. Se eksempel på neste side. For mer info: www.medicalcare.se

” DE FLESTE ULYKKER 
SKJER IKKE, VI LAR 
DEM SKJE... ”



DIPHOTERINE® 
PRODUKTOVERSIKT

DIPHOTERINE® SIEW             
Art. nr 99-2-01 
Diphoterine® SIEW 50 ml er en bærbar øyevask 
som er ment for å begynne umiddelbar første
hjelp, og nøytralisere kjemikalier i øyet innen 
10 sekunder etter en kjemikaliesprut. Kan 
kombineres med tilhørende skinnhylster med 
klips for montering f.eks. i beltet.

DIPHOTERINE® MINI OG MICRO                      
Art. nr 99-2-03 / 99-2-02 
Diphoterine® Mini (200 ml) og Micro (100 ml)  
er sprayflasker utviklet for å begynne første
hjelpsbehandling og for nøytralisering av en 
mindre kroppsdel (f.eks., ansiktet eller armen) 
innen 60 sekunder etter en kjemikaliesprut. 
Kan kompletteres med tilhørende veggfeste 
og skinn hylster.

DIPHOTERINE® FLASKE 
Art. nr 07-2-26 
Diphoterine® 500 ml flaske er ment å påbe
gynne førstehjelpsbehandling og nøytralisere 
kjemikalier i øyet innen 60 sekunder etter en 
kjemikaliesprut. Kan suppleres med med
følgende bæreveske (kombinert midje eller 
skulderveske).

DIPHOTERINE® POSE
Art. nr 99-2-25 
Diphoterine® 500 ml pose med tilhørende 
slangeklemme og øyekopp. Ment for å begynne 
førstehjelpsbehandling og nøytralisering av 
kjemikalier i øyet innen 60 sekunder etter en 
kjemikaliesprut. Diphoterine® posen anbefales 
for helsevesenet. Kan suppleres med med
følgende bæreveske (kombinert midje eller 
skulderveske).

DIPHOTERINE® SKYLLESTASJON
Art. nr 11-2-27 
Den veggmonterte skyllestasjonen inne holder 
2stk 500 ml flasker med Diphoterine® til  
nøytralisering og skylling av eventuell sprut i 
øynene, og en 200 ml Diphoterine® Minispray
flaske for mindre sprut på huden (f.eks. ansik
tet eller armen). Kan kompletteres med holder 
til nøytraliserende pulver Trivorex 800gr.

DIPHOTERINE® DAP
Art. nr 99-2-75 
Diphoterine® DAP 5L er en frittstående, bær
bar dusj som er designet for å nøytralisere og 
vaske bort en større kjemikaliesprut over 
hele kroppen. Behandlingen må starte innen
60 sekunder etter at ulykken inntraff.

Diphoterine DAP 5L, 
for utskifte etter bruk

Automatisk bærbar dusj, plate,  
holdbarhet 2 år, overskyllingsdusj for 
hele kroppen

Art.nr:  
99276 

Diphoterine DAP 5L, 
for utskifte etter  
utløpsdatoen

Automatisk bærbar dusj, plate,  
holdbarhet 2 år, overskyllingsdusj for 
hele kroppen

Art.nr:  
99277 

Beskyttelseskabinett 
DAP 5L

Beskyttelseskabinett, plast, egnet for 
både Diphoterine og Hexafluorine. 
Også tilgjengelig med en oppvarming 
(V) /EXklassat. (VEX)

Art.nr: 
03060

03060V
03060VEX

Midje/Skulderveske  
for 500ml Diphoterine

Midje/Skulderveske i stoff  
for Diphoterine 500 ml pose eller  
500 ml flaske

Art.nr: 
07026

Lærhylster til
50 ml Diphoterine

Lærhylster for Diphoterine 50 ml
SIEW, festes til beltet

Art.nr: 
07001

Lærhylster til  
100ml Diphoterine

Lærhylster for Diphoterine 100 ml
Micro, festes til beltet

Art.nr: 
01002

Lærhylster til  
200ml Diphoterine

Lærhylster for Diphoterine 200 ml
Mini, festes til beltet

Art.nr: 
01003

Veggholder til 
100/200ml  
Diphoterine

Veggholder i plast, oransje. 
For 1stk 100 ml eller 200 ml 
Diphoterine sprayboks

Art.nr: 
10003

TILBEHØR OG RESERVEDELER

Medical Care System produserer og distribuerer lett tilgjengelige førstehjelpsprodukter av høy kvalitet, for rask og effektiv 
behandling, til behandling av kjemiske og termiske brannskader i øynene og over hele kroppen.
Vi gjennomfører også kundetilpasset risikovurdering og opplæring, for å dele kunnskap om kjemiske og termiske risikoer, 
om hvordan du kan unngå dem, og om den beste måten å hjelpe skadde på i tilfelle ulykke. www.medicalcare.se

Ny DAP inkluderer beskyttelsesskap, saks, hansker og et skilt med øyesymbol. Hver DAP har en bestemt nummerid. ReserveDAP inkluderer saks og hansker.


