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HEXAFLUORINE®
FØRSTE HJÆLP VED KEMISKE  
ULYKKER MED FLUSSYRE 

Ofte går der 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.

KORT INFO
Til behandling af kemiske ulykker 
med flussyre.

Medicinsk-teknisk  
produkt med CE-mærke.

Anerkendt substitut for øje- og 
nødbruseren efter EN15154 3/4.

Uskadeliggører hurtigt ætsende 
syrer såsom giftige fluorid-ioner.

Kan anvendes i øjnene, på huden, 
inde i munden og øregangen.

Til engangsbrug. 

Holdbarhed 2 år. 

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.

EN DOBBEL REDNINGSMAND

Hexafluorine® er en unik skylnings
væske til brug ved førstehjælp, som 
blev udviklet for at skylle flussyre og 
dens derivater ud af øjet. Den virker 
mod alle syrer men kan også neutra
lisere fluoridionen, som kan for
årsage alvorlige skader da den, hvis 
den kommer ind i kroppen, binder 
bl.a. calcium i kroppen. Takket være 
Hexafluorines® hypertensiv egen
skab forhindres kemikaliets penetra
tion og det hjælper samtidigt med at 
trække allerede penetrerede kemika
lier ud af stoffet.

Dens positive effekter er dokumenteret 
videnskabeligt og praktisk i rapporten 
2010:6 fra det svenske Nationale  
Institut for Arbejdsmiljøet. Hvis du er 
i tvivl om førstehjælp behandlingen 
har været fuldstændig, eller hvis start 
af skylninger er blevet forsinket, kan 
fluoridioner være i kroppen. Under 
desse omstændigheder kan det være 
nødvendigt at anvende en modgift  
i form af calciumglukonat gel / HF 
Antidote gel som næste skrit.

CALCIUMGLUKONAT GEL

Calciumglukonat anvendes traditionelt 
på sygehuse som antidot (modgift) 
ved kutan exposition/forgiftning med 
flussyre. Behandlingen har primært 
til formål at give kroppen ekstra  
calcium for at modvirke ubalancen, 
som opstår, når fluoridioner nå ind  
i kroppen og forbinder sig med  
kroppens calcium. VIGTIGT: Kun til 
udvortes brug, må ikke komme i  
kontakt me øjnene!

Kun fluorid-ioner
Ingen penetration = ingen ud
bredelse af de giftige fluoridioner.

Kun syre 
Penetration  
= Ætsning opstår

Kombineret syre og fluorid-ion
Syren muliggør at fluoridionernes 
giftige virkning udbreder sig.  

FLUSSYRE 
Fluoridionen & syrens  
penetrationsevne

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

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



HEXAFLUORINE® 
PRODUKTOVERBLIK

HEXAFLUORINE® FLASKE/POSE
Art. Nr 07-2-16 / 98-2-15 
Hexafluorine® er en 500 mlflaske eller en 
pose med tilhørende slangeklemme og  
øjeoverdel. De er beregnet til førstehjælps 
behandling og neutralisering af flussyre i  
øjet inden for de første 60 sekunder efter  
forureningen af øjet. Der anbefales at bruge 
500 nlposen til medicinisk anvendelse.  
Produkterne kan suppleres med en tilhørende 
bæretaske (kombineret talje eller skulder
taske).

CALCIUMGLUKONAT GEL, TUBE 
Art. Nr 10-3-50 
Tuben indeholder 40g calciumglukonat gel 2,5%. Holdbarhed 3 år fra 
produktionsdato. Egnet til behandling af små skader i størrelse af  
en håndflade (ca. 1% af legemeoverfladen), forårsaget af flussyre.  
Kun til udvortes brug, må ikke komme i kontakt med øjnene. Kan købes 
separat, men kan anvendes som supplement til Hexafluorine® .

CALCIUMGLUKONAT GEL, DÅSE
Art. Nr 07-0-51 
Dåsen indeholder 500g calciumglukonat gel 2,5%. Holdbarhed 3 år fra 
produktionsdato. Egnet til behandling af store skader i størrelse af en 
arm (ca. 9% af legemeoverfladen), forårsaget af flussyre. Kun til udvortes 
brug, må ikke komme i kontakt med øjnene. Kan købes separat.

HEXAFLUORINE® SKYLSTATION
Art. Nr 11-2-14 
Den vægmonterede skylstation indeholder  
2 stk 500mlflasker med Hexafluorine®. De er 
beregnet til at skylle og neutralisere små  
kemiske forureninger i øjet. Skylstationen kan 
suppleres med en tube calciumglukonat gel, 
40gr (købes separat).

HEXAFLUORINE® DAP
Art. Nr 99-2-55 
Hexafluorine® DAP 5L er en fristående, trans
portabel bruser, som er beregnet til at skylle 
og neutralisere større kemiske flussyre
forureninger af hele kroppen. Behandlingen 
skal begyndes inden for de første 60 sekunder 
efter ulykket. 

Hexafluorine DAP  
5L, Udskift efter  
anvendellse

Automatisk bærbar bruser, blik,  
holdbarhed 2 år, bruser til hele kroppen

Art.Nr:  
99256

Hexafluorine DAP  
5L, Udskift efter  
forbrugsdato

Automatisk bærbar bruser, blik,  
holdbarhed 2 år, bruser til hele kroppen

Art.Nr:  
99257

Beskyttelsesskab 
DAP, 5L

Beskyttelsesskab, plast, til både
Diphoterine såsom Hexafluorine

Art.Nr: 
03060

Beskyttelsesskab 
DAP, 5L, opvarmet Beskyttelsesskab af plast, opvarmet.

Art.Nr: 
03060V

Beskyttelsesskab 
DAP 5L, opvarmet. 
EX-klassificeret.

EXklassificeret beskyttelsesskab  
af plast, opvarmet

Art.Nr: 
03060VEX

Taljetaske til
500ml Hexafluorine

Talje/ Skuldertaske lavet af tøj til  
Hexafluorine. 
500mlPosen eller 500mlFlasken

Art.Nr: 
07016

TILBEHØR & RESEVEDELE

CALCIUMGLUKONAT GEL

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

Medical Care System producerer og sælger førstehjælpsprodukter 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


