Cederroth First Aid
Eerste hulp voor het oog
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De meeste oogletsels worden veroorzaakt doordat stof, afval of spetters bijtende
chemicaliën in het oog gekomen zijn. Als u, of iemand in uw omgeving, een gevaarlijke stof in het oog krijgt, is snelle toegang tot de eerste hulp van doorslaggevend
belang.
Cederroths gebufferde oogdouche geeft vergeleken met een normale fysiologische zoutoplossing een grotere kans om de ogen te redden. Behalve dat de
vloeistof verdunt en uitspoelt heeft deze een neutraliserend effect op spetters
alkaliën en zuren (het effect is in het algemeen sterker op alkaliën dan zuren).
U hebt dus een grotere kans om de ogen te redden met Cederroths gebufferde
oogdouche dan met een normale fysiologische zoutoplossing of water omdat deze
de pH-waarde sneller herstelt tot de normale pH van het oog.
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Dus zo effectief is de gebuffer de oogdouche van Cederroth
Wanneer alkaliën of zuren in het oog terechtkomen, verandert de pH-waarde in het oog en
ontstaat er een etsende werking. Alkalische stoffen, bijv. loog, cement, natriumcarbonaat
en vaatwasmiddel, zijn de oorzaak van de meeste etsschade. Het belangrijkste waaraan u
moet denken wanneer er een ongeluk is gebeurd, is dat u snel moet beginnen de gevaarlijke
chemicaliën weg te spoelen en de pH-waarde van het oog te herstellen. Daarvoor is de oogdouche van Cederroth gebufferd. Zij werkt als een schokdemper en herstelt de pH-waarde
effectiever naar de normale pH van het oog dan een gewone fysiologische zoutoplossing.
Cederroths boraat-gebufferde oogdouche heeft in het algemeen een groter effect op alkaliën
dan zuren. Daarom wordt Cederroth oogdouche in een studie waarin de effectiviteit van verschillende spoelvloeistoffen tegen alkaliën werd vergeleken, aanbevolen door oogspecialisten 1).

De pH-waarde in het oog na 15 min spoelen,
na 20 seconden blootstelling aan loog (2 M NaOH)
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Alkaliën dringen langer in het
oogweefsel door en kunnen
ernstige visuele schade veroor
zaken, vaak blijvend.

Cederroth oogdouche is bewezen
effectiever bij spetters alkaliën en
zuren.
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pH-waarde

Zuren, bijvoorbeeld accuzuur, veroor
zaken etsschade op de buitenste delen
van het oog en deze kan meestal
worden behandeld
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Niet gespoeld
Cederroth oogdouche
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Wanneer alkaliën of zuren in het oog terechtkomen,
verandert de pH-waarde van het oog en ontstaat er
een etsende werking. Cederroths boraat-gebufferde
vloeistof regelt de pH-waarde actief weer naar neutraal,
in tegenstelling tot een ongebufferde oogdouche die
alleen verdunt en uitspoelt. Het oog heeft een neutrale
pH-waarde (7). Zuren hebben een lage pH-waarde en
alkaliën hebben een hoge pH-waarde.

De gebruikelijke oorzaken van letsels zijn exploderende
batterijen, spetters loog, cement, kalk, vaatwasmiddel, bepaalde
wasmiddelen, ammoniak, ontvettingsmiddelen, verf, natrium
carbonaat en lijm. Ook metaalspanen, vuil en stof moeten onmiddellijk worden uitgespoeld zodat ze niet in het oog blijven kleven.

1) Rihawi et al., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854
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Een betere oogdouche zowel binnenin als aan de buitenkant
Wanneer elke seconde telt, mag er niet worden geaarzeld. De functie van de fles is
minstens zo belangrijk als de inhoud. Cederroth oogdouche is ontworpen om snel en
effectief hulp te bieden in een acute situatie.

Duidelijke instructies in
de vorm van afbeeldingen
op de fles

100 % fosfaatvrij
Als er een ongeluk is gebeurd met een calciumhoudende stof (cement,
beton of kalk) kan men veilig spoelen met Cederroth oogdouche omdat
deze 100 % fosfaatvrij is. Met een oogspoelmiddel dat fosfaat bevat
bestaat het risico op calcificatie – een neveneffect omdat het fosfaat in
de vloeistof met het calcium reageert en een onoplosbare witte neerslag vormt en het oog extra schade toebrengt.

De fles is eenvoudig te openen
De fles wordt eenvoudig geopend wanneer de
groene stofbescherming stevig met de wijzers
van de klok mee of tegen de wijzers van de klok
in wordt gedraaid. Als de fles in de wandhouder
zit, wordt deze meteen geopend als u ze uit de
houder draait. Door het formaat van de fles is
deze gemakkelijk te grijpen.

4,5 jaar houdbaarheidstermijn!
Cederroth oogspoelmiddel heeft een van
de langste houdbaarheidstermijnen van
de producten die u op de markt vindt,
wat zowel geld bespaart als de veiligheid
vergroot.

Monteer de fles bij voorkeur in de wandhouder zodat deze een
bepaalde plaats krijgt en iedereen weet waar ze te vinden is.

De ingebouwde oogdop leidt de vloeistof
zonder onnodig verlies naar het oog
De oogdop helpt het oog open te houden tijdens het
spoelen. Een collega kan door de transparante cup
controleren of het oog open is.
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Een flinke vloeistofstroom in 1,5 min
De fles is zo vormgegeven dat het oog gedurende
ca. 1,5 minuut met een rijke stroom wordt ge
spoeld. Zie erop toe dat er meer flessen klaar
staan, zodat u lang kunt spoelen, ten minste
15 minuten.

Bewezen effectiever bij spetters alkaliën
en zuren
Cederroths gebufferde vloeistof regelt de pH-waarde
actief zodat deze weer neutraal wordt, in tegenstelling
tot een normale fysiologische zoutoplossing of water
die/dat alleen verdunt en uitspoelt.
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Eerste hulp in verschillende vormen en formaten

Ontdekt ons hele assortiment
oogspoelproducten op
www.firstaid.cederroth.com

Op werkplekken met een hoog risico op oogletsels, zoals bijvoorbeeld bouwterreinen,
magazijnen, centrale keukens, industrie en laboratoria, is het extra belangrijk dat u
routines krijgt om acute ongelukken af te handelen. Laat u helpen door onze productengids om de juiste producten te vinden die tegemoetkomen aan de risico’s van juist
uw werkplek.

Weet u nog!
Plaats oogdoucheflessen op de werkplaats daar waar het grootste risico is
op oogongelukken, zodat er snel kan
worden begonnen met spoelen. Volgens
de gouden regel is dat binnen een
afstand van een armlengte!
De oogspoelgids

Bij acute ongelukken
Bijtende en irriterende stoffen en
tevens stof en afval.
Cederroth oogdouche 500 ml met
wandhouder (REF 725200 & 7200)
Cederroth oogdouche 235 ml in
zakmodel (REF 7221)

Tijdens het vervoer naar
het ziekenhuis

Bij eenvoudige gevallen

Na het eerste spoelen op de plaats van
het ongeluk neemt u extra flessen mee
om tijdens het vervoer naar het ziekenhuis verder te kunnen spoelen.

Cederroth Eye & Wound Cleansing
spray (REF 726000)

Stof en afval.

Cederroth Eye Rinse (REF 723000 &
724000)

Cederroth oogdouchetas (REF 7255)
Cederroth Eye & Wound Cleansing spray
(REF 726000)
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Op deze manier
zorgt u ervoor dat
de etsschade in het
oog wordt gestopt:

1.
2.
3.

Begin snel te spoelen. Het
effect is in de eerste seconden
het grootst.

Spoel veel. Het oog moet
open zijn wanneer u spoelt.
Gebruik uw vingers om het
oog open te houden.
Spoel lang. Spoel ten minste
15 minuten. Gebruik meer
flessen oogdouche of ga
verder met spoelen bij een
vaste geïnstalleerde oogdouche. Als u geen toegang
tot de eerstehulpproducten
hebt, gebruikt u lauw water
en een kopje.
Denk eraan dat een beschadigd oog altijd moet worden onderzocht
door een arts! Neem meer flessen oogdouche mee om tijdens het vervoer
naar het ziekenhuis verder te kunnen spoelen.
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Eerste hulp voor iedereen. Overal.
Wederverkoper:

www.firstaid.cederroth.com
© Cederroth AB (Kanalvägen 10A), Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Zweden.
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