DIPHOTERINE®
ENSIAPU KEMIKAALITAPATURMISSA
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
vaatteetkin neutraloidaan, samalla kun
se helpottaa pintojen ja materiaalin
puhdistusta.

Diphoterine® koostuu räätälöidystä
molekyylistä, joka tehokkaasti imee
kemikaalin ja tekee sen vaarattomaksi.
Amfoteeristen ja hypertonisten
ominaisuuksiensa johdosta sitä voi
turvallisesti käyttää kaikkia kemikaaleja vastaan, samalla kun se estää
haitallisen kemikaalin läpipääsyn
ja auttaa vetämällä ulos läpäistyä
kemikaalia kudoksesta.

TARKOIN SUUNNATTU HOITO

AINUTLAATUINEN
HUUHTELUNESTE
Diphoterine® on ainutlaatuinen
huuhteluneste ensiavun käyttöön,
joka neutraloi nopeasti ja tehokkaasti
happoja ja emäksiä kuten esim.
suolahappoa, rikkihappoa ja natriumhydroksidia (lipeä). Diphoterine®
vaikuttaa jopa liuotteita, hapetteita
ja kelatatteja vastaan ja testattiin
toimivaksi 1100 kemikaalia kohtaan.

Diphoterine® on saatavilla eri valmistusmuodoilla, joita voi käyttää koko
vartalolla, iholla, silmissä, suuontelossa ja korvakäytävässä. CE-merkitty
ja EN15154-3/4:n mukaan se on
arvostettu lääketieteellisen tekniikan
tuote sekä korvike silmä- ja hätäsuihkuun ja sen positiiviset vaikutukset ovat tieteellisesti ja käytännössä
todistettu Ruotsin työympäristöviraston raportissa 2010:6.

PIKAFAKTA
Kemikaalitapaturmien hoitoa
varten.
CE-merkitty lääketieteellisen tekniikan tuote.
EN 15154-3/4:n mukaan
hyväksytty korvike silmä- ja
hätäsuihkuun.
Tehokas yli 1100 kemikaalia
vastaan.
Tehokas happoja ja emäksiä
vastaan.
Voi käyttää silmissä, iholla,
suuontelossa ja korvakäytävässä.
Kertakäyttöön.
Säilyy 2 vuotta.

”USEIMMAT TAPATURMAT
EIVÄT TAPAHDU, VAAN
ANNAMME NE TAPAHTUA…”

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

DIPHOTERINE®
TUOTELISTA

DIPHOTERINE® SIEW
Tuote nro 99-2-01

DIPHOTERINE® MINI JA MICRO
Tuote nro 99-2-03 / 99-2-02

DIPHOTERINE® PULLO
Tuote nro 07-2-26

Diphoterine® SIEW 50ml on kannettava
silmäsuihke, jota käytetään ensiapuna välit
tömästi 10 sekunnin sisällä neutralisoimaan
kemikaaliroiskeet silmässä. Saatavilla myös
kuuluvalla nahkasuojuksella klipsin kanssa
esim. vyöhön kiinnitystä varten.

Diphoterine® Mini (200ml) ja Micro (100ml)
ovat suihkepulloja, jotka on tarkoitettu
ensiavun hoitoon neutralisoimaan pienempiä
kehon osia (esim. kasvoihin tai käsivarsiin).
Käytetään 60 sekunnin sisällä kemikaaliroiskeen saatuaan. Saatavilla myös kuuluvalla
seinäkiinnikkeellä tai nahkasuojuksella.

Diphoterine® 500ml Pullo on tarkoitettu
ensiavun hoitoon neutralisoimaan kemikaaliroiskeita silmissä. Käytetään 60 sekunnin
sisällä kemikaaliroiskeen saatuaan. Saatavilla
myös kuuluvalla vyötaskulla (yhdistetyllä
vyö- tai olkataskulla).

DIPHOTERINE® PUSSI
Tuote nro 99-2-25

DIPHOTERINE® HUUHTELUASEMA
Tuote nro 11-2-27

DIPHOTERINE® DAP
Tuote nro 99-2-75

Diphoterine® 500ml Pussi sisältää myös letkunpuristimen ja silmäkupin. On tarkoitettu
ensiavun hoitoon neutralisoimaan kemikaaliroiskeita silmissä. Käytetään 60 sekunnin
sisällä kemikaaliroiskeen saatuaan.
Diphoterine® Pussi suositellaan sairaanhoitoa
varten. Saatavilla myös kuuluvalla taskulla
(yhdistetyllä vyö- tai olkataskulla).

Seinään kiinnitetty huuhteluasema sisältää
2 pulloa Diphoterine® roiskeiden neutraloimiseen ja silmien huuhteluun sekä 200ml
Diphoterine® Mini-suihkepullo pienempien
roiskeiden poistoa varten iholta (esim. kasvoista
tai käsivarresta).

Diphoterine® DAP 5L on itsestään pystyssä
pysyvä, kannettava suihku, joka on tarkoitettu
isompien kemikaaliroiskeiden neutraloimiseen
ja huuhteluun koko vartalosta. Hoito on
aloitettava 60 sekunnin sisällä onnettomuuden
sattuessaan.

LISÄVARUSTEET & VARAOSAT
Diphoterine DAP 5L,
vaihto käytön jälkeen

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

Tuote nro
99-2-76

Nahkasuojus
Diphoterine 50ml

Nahkasuojus Diphoterine 50ml
Siewelle, kiinnitetään vyöhön

Tuote nro
07-0-01

Diphoterine DAP 5L,
vaihto viimeisen
käyttöpäivän jälkeen

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

Tuote nro
99-2-77

Nahkasuojus
Diphoterine 100ml

Nahkasuojus Diphoterine 100ml
Microlle, kiinnitetään vyöhön

Tuote nro
01-0- 02

Suojakaappi DAP 5L

Suojakaappi, muovi, sopii
Diphoterineen ja Hexafluorineen.
Myös lämmityksellä / EXluokiteltu.

Tuote nro
03-0-60
03-0-60V
03-0-60VEX

Nahkasuojus
Diphoterine 200ml

Nahkasuojus Diphoterine 200ml
Minille, kiinnitetään vyöhön

Tuote nro
01-0-03

Vyötasku
500ml:n
Diphoterineen

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

Seinäkiinnike
100/200ml
Diphoterineen

Seinäkiinnike muovista, oranssi.
1klp:seen. 100ml:n tai 200ml:n
Diphoterine suihkepullo

Tuote nro
10-0-03

Tuote nro
07-0-26

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

