Användarinstruktion för Diphoterine®
För behandling av stänk av kemikaler på hud eller i ögon*.

PÅBÖRJA SKÖLJNING INOM EN MINUT
Sköljning påbörjas
inom 10s
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* Begränsad effekt mot Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium. Hexafluorine® rekommenderas för detta ändamål.

Använd
1 MICRO
100ml

Använd
1 MINI
200ml

Använd
1 DAP
5L

A n v ä n d a r i n s t r u k t i o n f ö r D i p h o t e r i n e ®*
Påbörja sköljning inom en minut efter det att olyckan inträffat,
prioritera de oskyddade kroppsytorna.
Avlägsna kläder och/eller kontaktlinser.
Fortsätt omedelbart med behandlingen av de nu blottlagda kroppsytorna.
Ta ej på kläder igen som utsatts för stänk av kemikalien eller som blivit
våta av sköljningen.
Kontakta läkare.

GENERELLA INSTRUKTIONER
Fördröj aldrig påbörjandet av behandlingen
För optimalt resultat, använd Diphioterine® som första behandlingsmetod.
Använd hela innehållet i behållaren.
®
Om Diphoterine inte finns att tillgå initialt, använd vatten och skölj sedan med
Diphoterine® så fort som möjligt.
Om behandlingen påbörjas efter en minut, förläng sköljningen av den utsatta
ytan med Diphoterine® med 3 till 5 minuter gånger tiden som hunnit
passera innan sköljningen påbörjades.
I fallet med en fördröjd påbörjad sköljning av stänk i ögat, så är det ej
nödvändigt att fortsätta sköljningen längre än 15 minuter.
Kontakta sedan läkare omedelbart
Efter behandling av ögat, kan Natriumklorid vätska användas för att
underlätta en snabbare återhämtning av ögat till dess fysiologiska normaltillstånd.

Om munhålan utsatts för stänk av kemikalien, skölj munnen med Diphoterine®
och spotta sedan ut det.

Om hörselgången utsatts för stänk av kemikalien, skölj så fort som möjligt med
Diphoterine® genom att spruta in 500ml i hörselgången och samtidigt luta huvudet
åt ena sidan för att möjliggöra för vätskan att flöda ut ur örat.
Som i samtliga fall med ensidig sköljning av ett öra med en rumstempererad vätska, så kan yrsel uppstå.
Det är ej farligt och kommer att försvinna inom ett par minuter.
Behållare
SIEW (50ml)
Micro (100ml)
Mini (200ml)
Flaska (500ml)
DAP (5L)

Rekommenderad behandlingstid
30 sekunder
50 sekunder
1 min 30 sekunder
3 minuter
5 minuter

A N T I C I PAT E A N D S AV E

Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management

* Begränsad effekt mot Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium. Hexafluorine® rekommenderas för detta ändamål.

