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RATOWANIE OCZU

Szybko zacząć przemywanie. 
Efekt jest najlepszy w pierwszych sekundach 
po kontakcie.

Mocno przemywać.
Podczas przemywania oko musi być 
otwarte. Aby utrzymać oko otwarte, należy 
sobie pomóc palcami.

Długo przemywać.  
Przemywać przez co najmniej 15 minut. Użyć  
kilku butelek roztworu lub kontynuować  
przemywanie w stacjonarnej myjce do oczu. 
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POGŁĘB SWOJĄ WIEDZĘ NA  
TEMAT PIERWSZEJ POMOCY PRZY  
USZKODZENIACH OCZU
W miejscu pracy, w którym ryzyko uszkodzenia wzroku jest duże, np. na budowach, w magazynach, 
kuchniach przemysłowych, halach przemysłowych i laboratoriach, należy koniecznie stosować 
odpowiedni sprzęt pierwszej pomocy. Do przedostania się substancji drażniącej do oka dochodzi 
najczęściej w wyniku wybuchu akumulatora, narażenia na kontakt z drobinami ługu, amonia-
ku, cementu, wapna, przemysłowych płynów do naczyń, środków czyszczących, niektórych 
proszków do prania, środków odtłuszczających, farby sody kalcynowanej i kleju. Również  
drobiny metali, brud i kurz należy natychmiast wymyć z oka, aby nie pozostały w nim na dłużej.

Jeśli doszło do kontaktu oka z niebezpieczną substancją, szybkie udzielenie pierwszej pomocy ma  
decydujące znaczenie w kontekście uratowania wzroku. Niniejsza broszura pomoże Ci pogłębić  
wiedzę na temat pierwszej pomocy w przypadku uszkodzeń oczu.

W przypadku uszkodzenia 
oka należy pamiętać, aby zawsze 
zasięgnąć porady lekarza! 
Zabrać kilka butelek roztworu do przemywania 
na czas transportu do szpitala. Jeśli nie ma  
dostępu do środków pierwszej pomocy, użyć 
letniej wody i kubka.
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STOSUJĄC ODPOWIEDNIE ŚRODKI, MASZ 
WIĘKSZĄ SZANSĘ URATOWAĆ OCZY

NEUTRALIZUJĄCA PŁUKANKA DO OCZU 
PRZYNOSI LEPSZE EFEKTY

Zasady wnikają głębiej w strukturę oka 
i mogą spowodować poważne, często 
nieodwracalne,  
uszkodzenia wzroku.

Kwasy powodują podrażnienie 
zewnętrznych części oka, w przypadku 
których nie dochodzi zwykle  
do uszkodzenia wzroku. 
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efter 20 sekunders exponering av lut (2M NaOH)

Bez przemywania

Płukanka do oczu Cederroth

NaCl 0,9%
Woda z kranu

0 5 1510

WARTOŚĆ pH W OKU PO 15 MINUTACH PRZEMYWANIA
(rozpoczętego po 20 sekundach od kontaktu z ługiem (2M NaOH))

*Generalnie działa silniej na zasady niż kwasy

W momencie kontaktu kwasu lub zasady z okiem dochodzi do zmiany pH w oku i wskutek tego do 
podrażnienia. W momencie wypadku najważniejsze jest maksymalnie szybkie rozpoczęcie wymywania 
z oka niebezpiecznych substancji chemicznych i przywrócenie naturalnego poziomu pH. Dlatego 
płukanka do oczu Cederroth jest roztworem buforującym. Płukanka działa jak nawilżacz i przywraca 
normalne pH w oku skuteczniej niż roztwór soli kuchennej.

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Bufor = działanie neutralizujące

Substancje zasadowe są przyczyną 
większości wszystkich poważnych  
uszkodzeń oka.

PRZYKŁADY SUBSTANCJI ZASADOWYCH:

• Ług

• Cement

• Amoniak

• Soda kalcynowana 

• Przemysłowe środki do mycia naczyń 

PRZYKŁADY SUBSTANCJI KWASOWYCH:

• Kwas akumulatorowy (kwas siarkowy)

• Kwas solny

• Kwas fosforowy

• Kwas octowy

Płukanka Cederroth jest rekomendowana przez okulistów

Źródło:  Rihawi i in., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854

PŁUKANKA DO OCZU CEDERROTH MA POTWIERDZONE, 
LEPSZE DZIAŁANIE W PRZYPADKU PRZEDOSTANIA SIĘ 
DO OKA ZASADY NIŻ KWASU. W MOMENCIE KONTAKTU 
KWASU LUB ZASADY Z OKIEM*

Roztwór buforujący z dodatkiem boranu Cederroth aktywnie 
wpływa na pH w oku, przywracając je do naturalnego  
poziomu, co go odróżnia od innych płynów, które mają 
działanie jedynie przemywające i rozcieńczające.

Poziom pH w oku ludzkim wynosi 7 (pH neutralne).  
Kwasy mają pH poniżej tej wartości, a zasady powyżej.  
Płukanka Cederroth jest rekomendowana przez okulistów  
na podstawie wyników badania, podczas którego porów-
nywano skuteczność działania na zasady różnych płynów do 
przemywania. Lepszy skutek płukanka zawdzięcza swoim 
właściwościom neutralizującym. Płukanka Cederroth  
spełnia wymagania normy europejskiej SS-EN 15154-4.
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PŁUKANKA DO OCZU CEDERROTH

NAJLEPIEJ JEST PRZEMYWAĆ OKO  
NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ

UNIKALNY 
KSZTAŁT!

Zawsze należy bezwzględnie rozpocząć przemywanie 
natychmiast po zdarzeniu i przemywać odpowiednim 
strumieniem płynu, tak aby jak najszybciej usunąć 
szkodliwą substancję z oka i ograniczyć obrażenia! 
Funkcje butelki z płynem do przemywania mają 
krytyczne znaczenie. Płukanka do oczu Cederroth 
znajduje się w butelkach, które zaprojektowano z myślą 
o szybkim i skutecznym użyciu w momencie wypadku.

Mocny strumień płynu  
przez 1,5 min
Butelka umożliwia przemywanie oka mocnym 
strumieniem płynu przez ok. 1,5 min. Należy 
przygotować kilka butelek, aby móc przemywać 
oko przez dłuższy czas – co najmniej 15 minut.

Wbudowana rynienka kieruje  
płyn prosto do oka bez  
niepotrzebnego rozlewania

Rynienka pomaga również utrzymać 
oko otwarte podczas przemywania.
Osoba towarzysząca poszkodowanemu może sprawdzić, 
czy przemywane oko jest otwarte, ponieważ rynienka 
jest przezroczysta.

Udowodniona lepsza skuteczność  
neutralizacji kwasów i zasad*

Roztwór buforujący Cederroth aktywnie wpływa na pH w oku, 
przywracając je do naturalnego poziomu. Odróżnia go to od 
innych środków, które mają jedynie działanie przemywające 
i rozcieńczające.

Łatwe otwieranie

Butelkę można łatwo otworzyć, 
przekręcając zdecydowanym ruchem 
zielony korek chroniący przed 
kurzem w prawo lub w lewo. Jeśli 
butelka jest umieszczona w uchwycie 
ściennym, zostaje otwarta w momencie 
wykręcenia jej z uchwytu. Wielkość butelki 
dostosowana jest do jej wygodnego trzymania w dłoni.

Przejrzyste, łatwe do zrozumienia  
ilustracje

Bezpieczny i prosty wybór

W chwili kiedy każda sekunda się liczy, nie ma czasu na wątpli-
wości. Jeśli dojdzie do kontaktu oka z substancją zawierającą 
wapno (np. cement, beton lub kreda), można bezpiecznie użyć 
płukanki do oczu Cederroth, gdyż nie zawiera ona fosforanów. 

W przypadku zastosowania płynu do przemywania oczu z fosforanem 
zachodzi ryzyko wytrącenia się soli wapnia – jest to skutek uboczny, który 
ma miejsce w momencie, gdy płyn wchodzi w reakcję z wapnem i dochodzi 
do powstania białego, nierozpuszczalnego osadu powodującego dodatkowe 
uszkodzenia w oku.* Płukanka działa lepiej na zasady niż kwasy. 
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W miejscu pracy, w którym ryzyko uszkodzenia wzroku jest duże, należy koniecznie 
sprecyzować zasady postępowania w razie wypadku. Do przedostania się substancji drażniącej 
do oka dochodzi najczęściej w wyniku wybuchu akumulatora, narażenia na kontakt 
z drobinami ługu, amoniaku, cementu, wapna, przemysłowych płynów do naczyń, 
środków czyszczących, niektórych proszków do prania, środków odtłuszczających, 
farby sody kalcynowanej i kleju. Również drobiny metali, brud i kurz należy natychmiast 
wymyć z oka, aby nie pozostały w nim na dłużej.

JAKIE RYZYKO WYSTĘPUJE 
W TWOIM MIEJSCU PRACY?

Przykłady miejsc pracy obarczonych większym ryzykiem:

PLACE BUDOWY

KUCHNIE PRZEMYSŁOWE LABORATORIA

FIRMY SPRZĄTAJĄCE

WARSZTATY I HALE 
PRZEMYSŁOWE

MAGAZYNY

Oznakowanie sprzętu 
pierwszej pomocy ma 
ważne znaczenie

Fosforyzujące plansze Cederroth z twar-
dego tworzywa świecą w ciemności po 
pochłonięciu promieniowania słonecznego 
lub innego rodzaju światła. Dwustronne 
do montażu na ścianie poprzecznie do niej 
lub do zwieszenia z sufitu.

Więcej butelek  
w gotowości
Aby móc przemywać oko przez dłuższą 
chwilę oraz zabrać zapas butelek na czas 
transportu do szpitala.

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 

men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.
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Butelki z płynem do przemywania oczu 
powinny zawsze stać w miejscu, gdzie jest 
największe ryzyko wystąpienia wypadku 
skutkującego uszkodzeniem oka, gdyż szybkie 
rozpoczęcie przemywania oka ma kluczowe 
znaczenie. Złotą zasadą jest umieszczenie 
butelki z płynem w zasięgu ręki.

Pamiętaj!

15 min.
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PIERWSZA POMOC DLA RÓŻNYCH 
MIEJSC PRACY I POTRZEB

PŁUKANKA DO OCZU CEDERROTH
REF 725200 

2 x 500 ml sterylnego roztworu buforowego 
soli kuchennej bez konserwantów do użytku 
jednorazowego. Wymiary butelki:  
Ø 6,5 cm x 23,5 cm Okres przydatności do 
użycia: 4,5 roku.

WALIZKA NA BUTELKI Z PŁUKANKĄ 
DO OCZU CEDERROTH, REF 7255 

Zawiera 5 butelek (po 500 ml) z płukanką do 
oczu. Można ją powiesić na ścianie na uchwycie 
ściennym (REF 190400).   
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 28 x 8,5 cm.

PŁUKANKA DO OCZU CEDERROTH 
W WERSJI KIESZONKOWEJ, REF 7221 

235 ml sterylnego roztworu buforowego 
soli kuchennej bez konserwantów do użytku 
jednorazowego. Okres przydatności do  
użycia: 4,5 roku.

FUTERAŁ CEDERROTH
REF 720300 

Futerał z nylonu w kolorze zielonym z  
uchwytem na pasek na butelkę płukanki do 
oczu Cederroth w wersji kieszonkowej  
(REF 7221). Wymiary (szer. x wys. x gł.): 
8 x 16 x 4,5 cm

SZAFKA TERMICZNA CEDERROTH
REF 790400 

Szafka termiczna jest przeznaczona do 
przechowywania dwóch butelek z płukanką 
do oczu Cederroth w chłodnym miejscu. 
Szafka utrzymuje temperaturę roztworu na 
poziomie +20°C przy temperaturze otoczenia 
wynoszącej do -20°C. Działa automatycznie 
zarówno przy 12 V, jak i 24 V bez dodatkowego 
wyposażenia (przy 230 V z transformatorem). 
Wtyczka do gniazda zapalniczki 
w samochodach osobowych i ciężarowych. 
Posiada kontrolę napięcia. Produkt 
przetestowany pod kątem bezpieczeństwa 
energetycznego i oznaczony znakiem CE. 
Butelki z płukanką do oczu zamawia się 
oddzielnie. (REF 725200) Wymiary: (szer. x 
wys. x gł.): 28 x 32 x 13 cm.

Akcesoria: 
TRANSFORMATOR CEDERROTH  
REF 790500 

Z podwójną izolacją umożliwiającą działanie 
w niskich temperaturach. Współczynnik 
ochrony: IP44. 230 V/14 V prąd stały, 30 W. 
Przejściówka do gniazda – wtyczka 12/24 V.

UCHWYT ŚCIENNY CEDERROTH
REF 7200 

Na płukankę do oczu Cederroth o poj.  
500 ml (REF 725200). Uchwyt dostępny z  
fluorescencyjną tablicą informacyjną.  
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 9 x 27 x 7 cm

PASEK DO UCHWYTU ŚCIENNEGO
REF 7205 

Stanowi dodatkowe zabezpieczenie w  
miejscach narażonych na wstrząsy, np. w  
ciężarówkach i na wózkach widłowych.

UCHWYT NAŚCIENNY CEDERROTH
REF 190400 

Do walizki z płukankami do oczu Cederroth 
(REF 7255). Dzięki uchwytowi walizka jest 
zawsze na swoim miejscu.

Obejrzyj lekcję płukania oczu na stronie 
www.cederroth.com

Wskazówka!

RATOWANIE 
OCZU

3
2
1

CEDERROTH EYE WASH STATION 
REF 721500 

Zawartość:
2 x 500 ml płynu buforującego do oczu 
Cederroth (REF 725200)
1 x automat na plaster Salvequick zawierający: 
40 plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 plastrów plastikowych (REF 6036)

1 x instrukcja przemywania oczu
1 x klucz do uzupełniania

Wymiary: szer. 29 x wys. 56 x gł. 12 cm

ZNAK KRZYŻA – PUNKT PIERWSZEJ 
POMOCY, REF 1738

Dwustronne i fosforyzujące plansze. 20 x 20 
cm

PŁUKANKA DO OCZU
REF 1740 

Dwustronne i fosforyzujące plansze. 20 x 20 
cm

UCHWYT 
REF 1750 

Samoprzylepny uchwyt z tworzywa  
sztucznego na tablice do montażu na ścianie.

W optymalnych warunkach 
butelka z płynem powinna 
znajdować się w uchwycie 
ściennym – wówczas będzie 
mieć stałe miejsce, aby każdy 
wiedział, gdzie jej szukać.

Szybko zacząć przemywanie.
Efekt jest najlepszy w pierwszych  
sekundach po kontakcie.

Mocno przemywać.
Podczas przemywania oko musi być otwarte. 
Aby utrzymać oko otwarte, należy sobie  
pomóc palcami.

Długo przemywać. 
Przemywać przez co najmniej 15 minut.
Użyć kilku butelek roztworu lub kontynuować 
przemywanie w stacjonarnej myjce do oczu.

Osobista butelka z 
płynem do przemywania 
w formacie kieszonkowym do 
natychmiastowego użycia dla 
osób pracujących w terenie.
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Pierwsza pomoc dla każdego – wszędzie.
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Elmetal spółka z o.o. spółka komandytowa
Siedziba firmy:
ul. Agatowa 9a,
82-310 Gronowo Górne 
tel.: + 48 (55) 235 01 85
fax: + 48 (55) 235 01 88
info@elmetal.pl

Oddział Południe:
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 794 50 05
tel. kom. +48 602 107 199
dabrowa@elmetal.pl

Oddział Zachód:
ul. Walczaka 25 (budynek biurowy 
Energo-Stil)
66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel./fax: +48 95 782 28 06
gorzow@elmetal.pl
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