DIPHOTERINE®
FØRSTE HJÆLP VED KEMISKE ULYKKER
Ofte er det kun sekunder, før der opstår permanente skader. Det kan
tage alt for lang tid til at gå til en nødbruser og forsøge at afskylle
de agressive kemikalier. Vand kan desuden kun i begrænset
omfang fortynde og mangler neutraliserende egenskaber. For
at opnå den ønskede virkning er det derfor nødvendigt at skylle langt
og kontinuerligt. I mellemtiden fortsætter kemikaliets angreb.
Med en øjeblikkelig neutralisering
kan vi stoppe kemikaliet inden den
forårsager en permanent skade.
Vi opnår en sikker håndtering af nød
lidende, da tøjet også neutraliseres.
Samtidig lettere gøres den efter
følgende absorption af overfladerne
og materialet.

Diphoterine® består af et skrædder
syet molekyle som tiltrækker kemi
kaliet og gør det uskadeligt. Takket
være dens amfotere og hypertensive
egenskaber, kan den sikkert anvendes
mod alle kemikalier og forhindrer
samtidligt penetrationen af kemikalier
og hjælper med at trække allerede
penetrerede kemikalier ud af stoffet.

FOKUSERET BEHANDLING

UNIK SKYLNINGSVÆSKE
Diphoterine® er en unik skylnings
væske til brug ved førstehjælp, som
på en hurtig og effektiv måde neutra
liserer både syrer og baser, såsom
f.eks. saltsyre, svovlsyre og natrium
hydroxid (lut). Diphoterine® er også
effektivt mod opløsningsmiddler,
oxidationsmiddler og chelaterede
mineraler og er effektivt testet på
mere end 1100 kemikalier.

Diphoterine® fås i flere varianter
og kan anvendes på hele kroppen;
på huden, i øjnene, inde i munden
og øregangen. Det er et medicinskteknisk produkt som er mærket med
et CE-mærke, som er et anerkendt
substitut for øje- og nødbruseren
efter EN151543/4 og hvis positive
effekter er videnskabeligt og praktisk
dokumenteret i rapporten 2010:6
fra det svenske Nationale Institut for
Arbejdsmiljøet.

KORT INFO
Til behandling af kemiske
ulykker.
Medisinsk-teknisk
produkt med CE-mærke.
Anerkendt substitut for øje- og
nødbruseren efter EN 15154-3/4.
Effektivt mod mere end
1100 kemikalier.
Lige så effektivt mod syrer som
mod baser.
Kan anvendes i øjnene, på huden,
inde i munden og øregangen.
Til engangsbrug.
Holdbarhed 2 år.

”DE FLESTE ULYKKER
SKER IKKE, VI LADER
DEM SKE…”

Produktet kan fås i forskellige varianter for at det passer lige til dit arbejdsmiljø: bærbar eller væg
monteret såsom med eller uden opvarmning. Se eksempler på næste side. Yderligere informationer
på: www.medicalcare.se

DIPHOTERINE®
PRODUKTOVERBLIK

DIPHOTERINE® SIEW
Art. Nr. 99-2-01

DIPHOTERINE® MINI OG MICRO
Art. Nr. 99-2-03 / 99-2-02

DIPHOTERINE® FLASKE
Art. Nr. 07-2-26

Diphoterine® SIEW 50ml er en bærbar øje
bruser, som er beregnet til at indlede den
umiddelbare førsthjælps-behandling og for
at neutralisere kemikalier i øjet inden for de
første 10 sekunder efter øjets forurening
med kemikalier. Det kan kombineres med et
tilhørende læderhylster med clips til f.eks.
fastgørelse til bæltet.

Diphoterine® Mini (200ml) og Micro (100ml) er
sprayflasker, som er beregnet til at indlede
den umiddelbare førstehjælps-behandling og
neutralisering af små kropsdele (f.eks. ansigtet
eller armen) inden for de første 60 sekunder
efter forureningen med kemikalier. De kan
suppleres med et tilhørende vægbeslag eller
et læderhylster.

Diphoterine® 500ml flaske er beregnet til at
indlede den umiddelbare førstehjælps
behandling og neutralisering af kemikalier
i øjet inden for de første 60 sekunder efter
forureningen af øjet. Den kan suppleres med
en tilhørende bæretaske (kombineret taljeeller skuldertaske).

DIPHOTERINE® POSE
Art. Nr. 99-2-25

DIPHOTERINE® SKYLSTATION
Art. Nr. 11-2-27

DIPHOTERINE® DAP
Art. Nr. 99-2-75

Diphoterine® 500ml Pose med tilhørende
slangeklemme og øjeoverdel. Til indledning af
førstehjælps-behandling og neutralisering af
kemikalier i øjet inden for de første 60 sekunder
efter forureningen af øjet. Diphoterine® Pose
anbefales til medicinsk anvendelse. Den kan
suppleres med en tilhørende bæretaske
(kombineret talje- eller skuldertaske).

Den vægmonterede skylstation indeholder
2 stk 500ml flasker med Diphoterine®, for at
skyle og neutralisere kemiske forureningerne
i øjet, såsom en 200ml Diphoterine® Mini
sprayflaske til små forureninger på huden
(f.eks. ansigtet eller armen). Den kan supple
res med en holder til neutraliserende pulver
Trivorex 800g.

Diphoterine® DAP 5L er en fristående,
transportabel bruser, som er beregnet til at
neutralisere og skylle større dele af kroppen
eller hele kroppen. Behandlingen skal
begyndes inden for de første 60 sekunder
efter ulykken.

TILBEHØR & RESERVEDELE
Diphoterine DAP 5L,
Udskift efter
anvendelse
Diphoterine DAP 5L,
Udskift efter
forbrugsdato

Automatisk bærbar bruser, blik, hold
barhed 2 år, bruser til hele kroppen
Automatisk bærbar bruser, blik, hold
barhed 2 år, bruser til hele kroppen

Beskyttelsesskab D
AP 5L

Beskyttelsesskab, plast, til Diphoterine
såsom til Hexafluorine. Kan også fås
opvarmet / EXklassificeret.

Taljetaske til
500ml Diphoterine

Talje-/ Skuldertaske lavet af tøj til
Diphoterine 500ml Pose eller 500ml
flaske

Art.Nr:
99-2-76

Læderhylster til
50ml Diphoterine

Læderhylster til Diphoterine 50ml
Siew, fastgøres på bæltet

Art.Nr:
07-0-01

Art.Nr:
99-2-77

Læderhylster til
100ml Diphoterine

Læderhylster til Diphoterine 100ml
Micro, fastgøres på bæltet

Art.Nr:
01-0-02

Art.Nr:
03-0-60
03-0-60V
03-0-60VEX

Læderhylster til
200ml Diphoterine

Læderhylster til Diphoterine 200ml
Mini, fastgøres på bæltet

Art.Nr:
01-0-03

Vægbeslag til
100/200ml
Diphoterine

Vægbeslag lavet af plast, orange.
Til 1 stk. 100ml eller 200ml Diphoterine
sprayflaske

Art.Nr:
10-0-03

Art.Nr:
07-0-26

Den nye DAP indeholder et beskyttelsesskad, en saks, handsker, og et skilt med øjesymbolet. Hver DAP har et specifik nummer som ID. Udskift-DAP’en indeholder en saks og handsker.

Medical Care System producerer og sælger førstehjælps-produkter af høj kvalitet og let tilgængelighed for hurtig og effektiv
hjælp ved behandling af kemiske og termiske brandskader af øjnene og hele kroppen.
Vi arrangerer også kundetilpassede risikovuderinger og træning som har til mål at fremme viden om kemiske og termiske
risiki og hvordan man kan undgå disse og hvordan man tager sig af tilskadekomne i et ulykkestilfæld. www.medicalcare.se

