
Med en omedelbar oskadliggörande 
effekt så hinner vi stoppa kemikalien 
innan den orsakar en bestående ska
da. Vi får också en säkrare hantering 
av den nödställde då även kemikalier 
i kläder oskadliggörs, samtidigt som 
det förenklar den efterföljande sane
ringen av ytor och materiel.

UNIK SPOLVÄTSKA

Diphoterine® är en unik spolvätska 
för Första Hjälpen bruk, som på ett 
snabbt och effektivt sätt oskadliggör 
både syror och baser såsom t.ex. 
saltsyra, svavelsyra och natrium
hydroxid (lut). Diphoterine® är även 
verksam mot lösningsmedel och  
oxi danter och har testats effektiv  
mot över 1.500st kemikalier. 

Diphoterine® består av en skräddar
sydd molekyl som effektivt attraherar 
och oskadliggör kemikalien. Tack 
vare dess amfoteriska* och hypertona* 
egenskaper så är den säker att  
använda mot alla kemikalier samtidigt 
som den förhindrar penetration av 
den skadliga kemikalien och hjälper 
till att dra ut redan penetrerad kemi
kalie från vävnaden. På senare år har 
flera oberoende medicinska studier 
visat att de aktiva egenskaperna hos 
Diphoterine® gör att den har en 
mycket tydlig effekt upp till 24 timmar 
efter olyckan inträffade. Vid fall av 
fördröjd sköljning skall man skölja i 
15 minuter med Diphoterine för att 
säkerställa att all penetrerad 
kemi kalie har dragits ut och oskadlig
gjorts.

RIKTAD BEHANDLING

Diphoterine® finns i flera utföranden 
och kan användas över hela kroppen; 
på huden, i ögonen, i munhålan och  
i hörselgången. Det är en CE märkt 
medicinteknisk produkt som 
uppfyller kraven som ersättare till 
ögon och nöddusch enligt EN15154
3/4 och dess positiva effekter är 
vetenskapligt och praktiskt belagda i 
Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6. 

DIPHOTERINE®
FÖRSTA HJÄLPEN VID KEMISKA OLYCKOR

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. 
Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva 
kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har en 
begränsad förmåga att oskadliggöra kemikalier, vatten kan 
endast späda ut, vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning 
under en lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid 
pågår angreppet av kemikalien. SNABBFAKTA

För behandling vid kemiska 
olyckor.

CE märkt medicin- 
teknisk produkt.

Diphoterine® uppfyller kraven i 
svensk och europeisk standard 
EN15154-3/4 för att ersätta 
ögon-och nödduschar.

Effektiv mot över 1.500st  
kemikalier.

Lika effektiv mot syror som  
mot baser.

Kan användas i ögonen,  
på huden, i munhålan och  
i hörselgången.

För engångsbruk.

Hållbarhet 2 år.

Tel: 0157-131 31 
www.medicalcare.se

Produkten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö: bärbar eller väggmonterad samt 
med eller utan uppvärmning. Se exempel på nästa sida. För mer info: www.medicalcare.se

”DE FLESTA OLYCKOR 
HÄNDER INTE, VI LÅTER 
DEM HÄNDA…” 

*  Amfoterisk: Diphoterine kan binda upp 
både baser och syror. 

*  Hyperton: Diphoterine drar till sig vätska 
ut ur den mänskliga vävnaden.



DIPHOTERINE® 
PRODUKTÖVERSIKT

DIPHOTERINE® SIEW             
Art. nr 99-2-01 
Diphoterine® SIEW 50ml är en bärbar ögon
dusch som är avsedd för att påbörja omedelbar 
Första Hjälpen behandling och oskadlig
görande av kemikalier i ögat inom 10 sekun
der efter ett kemikaliestänk. Kan kombineras 
med tillhörande läder hölster med clips för 
monte ring t.ex. i bältet.

DIPHOTERINE® MINI OCH MICRO                      
Art. nr 99-2-03 / 99-2-02 
Diphoterine® Mini (200ml) och Micro (100ml)  
är sprayflaskor avsedda för Första Hjälpen
behandling och oskadliggörande av kemikalier 
på en mindre kroppsdel (t.ex. ansikte eller 
arm). Kan kompletteras med till hörande 
vägghållare eller läderhölster.

DIPHOTERINE® FLASKA / PÅSE
Art. nr 07-2-26 / 99-2-25
Diphoterine® 500ml flaska, eller påse med 
tillhörande slangklämma och ögonkopp.  
De är avsedda för Första Hjälpen behandling 
och oskadliggörande av kemikalier i ögat. Kan 
kompletteras med tillhörande bärväska (kom
binerad midje eller axelväska).

DIPHOTERINE® SKÖLJSTATION PLUS 
OCH SKÖLJSTATION
Art. nr 11-2-27-2 / 11-2-27
112272 innehåller 2st 500ml ögondusch
flaskor, samt 2st 200ml Diphoterine® Mini 
spray för mindre kemikaliestänk på hud.
11227 innehåller 2st 500ml flaskor och  
1st 200ml Diphoterine® Mini spray.

Diphoterine® Sköljstation finns även som  
värmeskåp och kan kompletteras med hållare 
till Trivorex, 700g. 

LADDPLATSTAVLA DIPHOTERINE®
Art. nr 1801
Laddtavla avsedd för truckladdningsstationer. 
Tavlan är försedd med varningstext och skölj
instruktioner, 2st 500ml flaskor Diphoterine® 
samt skyddshandskar och skyddsglasögon.

DIPHOTERINE® DAP
Art. nr 99-2-75 
Diphoterine® DAP 5L är en bärbar nöddusch 
som är avsedd för att oskadliggöra och skölja 
bort ett större kemikaliestänk över hela krop
pen. Ny DAP inkluderar skyddsskåp, SCut 
och skyddshandskar. Varje DAP är försedd 
med ett unikt IDnummer.

DAP skåp finns också som Aluminiumvärme
skåp.

Diphoterine DAP 5L, 
utbyte

Bärbar nöddusch, hållbarhet 2 år. För 
hela kroppen

Art.nr:  
99277 

Skyddsskåp DAP 5L
Skyddsskåp, passar både 
Diphoterine och Hexafluorine. 
Finns som värmeskåp, aluminium.

Art.nr:  
10060

Skyddsskåp DAP
5L, med värme Värmeskåp till DAP i Aluminium Art.nr:

19001V

Midjeväska till 
500ml Diphoterine

Midje/Axelväska i tyg för Diphoterine 
500ml påse eller 500ml flaska

Art.nr: 
07026

Läderhölster till   
50ml Diphoterine

Läderhölster för Diphoterine 50ml 
Siew, fästes i bältet

Art.nr: 
07001

Läderhölster till  
100ml Diphoterine

Läderhölster för Diphoterine 100ml 
Micro, fästes i bältet

Art.nr: 
01002

Läderhölster till  
200ml Diphoterine

Läderhölster för Diphoterine 200ml 
Mini, fästes i bältet

Art.nr: 
01003

Vägghållare till  
200ml Diphoterine Vägghållare i plexi för Diphoterine 

200ml sprayburk.
Art.nr: 

080031

Medical Care System framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första Hjälpen produkter för ett snabbt 
och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen.  
Vi genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska 
risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka. www.medicalcare.se

För användarinstruktioner se www.medicalcare.se. eller kontakta Medical Care System AB.


