Cederroth First Aid
Ensiapu silmävammoihin

Oikeiden tuotteiden avulla voit todennäköisesti
pelastaa näkösi
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Tyypillisimmät silmävammat johtuvat pölyn, roskien tai syövyttävien kemikaali
roiskeiden joutumisesta silmiin. Kun vaarallista ainetta joutuu silmiin, on ratkaisevan
tärkeää aloittaa ensiapu mahdollisimman nopeasti.
Cederrothin puskuroidun silmänhuuhtelun ansiosta näkösi pelastuu suuremmalla
todennäköisyydellä kuin tavallisella keittosuolaliuoksella. Huuhteluneste laimentaa
kemikaalin ja huuhtelee silmän, minkä lisäksi se neutraloi emäksisiä ja happamia
roiskeita. Vaikutus on yleensä tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.
Cederrothin puskuroitu huuhteluneste pelastaa siis suuremmalla todennäköisyydellä
näkösi kuin tavallinen keittosuolaliuos tai vesi, sillä huuhteluneste palauttaa silmän
normaalin pH-tason.
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Näin tehokkaasti Cederrothin puskuroitu silmänhuuhtelu toimii
Kun emäksistä tai hapanta kemikaalia joutuu silmään, silmän pH-arvo muuttuu ja syntyy
syöpymisvammoja. Emäksiset aineet, kuten lipeä, sementti, pesusooda ja konetiskiaine, ovat
tyypillisimpiä vammojen aiheuttajia. Onnettomuuden sattuessa tärkeintä on aloittaa huuh
telu nopeasti ja pyrkiä palauttamaan silmän normaali pH-arvo. Juuri tästä syystä Cederrothin
silmänhuuhteluneste on puskuroitu. Se toimii laimentajana sekä palauttaa silmän normaalin
pH-arvon tehokkaammin kuin pelkkä keittosuolaliuos.
Cederrothin boraattipuskuroitu silmänhuuhtelu vaikuttaa yleensä tehokkaammin emäksisiin
kuin happamiin aineisiin. Juuri siksi silmälääkärit suosittelevat Cederrothin huuhtelunestettä
tutkimuksessa, jossa verrattiin erilaisten silmänhuuhtelunesteiden tehoa emäksisiin aineisiin 1).

Silmän pH-arvo 15 minuutin huuhtelun aikana
20 sekuntia lipeälle altistumisen jälkeen (2M NaOH)
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Emäkset tunkeutuvat syvemmälle
silmän kudoksiin ja saattavat aiheut
taa vakavia näkövammoja, jotka
ovat usein pysyviä.

Cederrothin silmänhuuhtelu
todettiin tehokkaammaksi sekä
emäksisiä että happamia roiskeita
vastaan.
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pH-arvo

Hapot, esimerkiksi akkuhappo, aiheuttavat
silmän uloimpien osien syöpymistä. Syntynyttä
vammaa voidaan useimmiten hoitaa.
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Ei huuhtelua
Cederroth-silmänhuuhtelu
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NaCl 0,9 %
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Vesijohtovesi
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Kun silmään roiskuu emäksistä tai hapanta ainetta, silmän
pH-arvo muuttuu ja aiheutuu syöpymistä. Cederrothin
boraattipuskuroitu huuhteluneste auttaa tehokkaammin
neutraloimaan silmän pH-arvon kuin puskuroimaton
huuhteluneste, joka ainoastaan laimentaa tai huuhtelee
ainetta pois. Silmän pH-arvo on neutraali (7). Hapoilla on
alhainen pH-arvo ja emäksillä puolestaan korkea.

Yleisimpiä silmävammojen aiheuttajia ovat räjähtävät akut sekä
lipeän, sementin, kalkin, konetiskiaineen, tiettyjen pesuaineiden,
ammoniakin, rasvanpoistoaineiden, maalien, pesusoodan ja
liiman roiskeet. Myös metallilastut, lika ja pöly on välittömästi
huuhdeltava pois, jotta aine ei tartu silmään.

1) Rihawi et al., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854
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Tehokasta ensiapua kätevässä pullossa
Kun jokainen sekunti ratkaisee, ei saa epäröidä hetkeäkään. Huuhtelupullon helppo
käyttöisyys on aivan yhtä tärkeää kuin pullon sisältökin. Cederrothin silmänhuuhtelu
on suunniteltu nopeaan ja tehokkaaseen ensiapuun akuuteissa tilanteissa.

100 % fosfaatiton
Pullossa on selkeät,
kuvalliset ohjeet

Pullo on helppo avata

Jos onnettomuudessa on mukana kalsiumpitoista ainetta (sement
tiä, betonia tai kalkkia), silmän voi turvallisesti huuhdella Cederrothin
huuhtelunesteellä, sillä se on 100-prosenttisesti fosfaatiton. Fosfaattia
sisältävä silmähuuhde aiheuttaa kalkkiutumisriskin huuhtelunesteen
fosfaatin reagoidessa kalsiumin kanssa. Tällöin saattaa muodostua
liukenematonta valkoista sakkaa, joka vaurioittaa silmää lisää.

Pullo on helppo avata kiertämällä vihreää, pölyltä
suojaavaa korkkia myötä- tai vastapäivään. Jos pullo
on seinätelineessä, se avautuu telineestä irrotet
taessa. Pullon koko on käteen sopiva.

4,5 vuoden säilyvyysaika!
Cederrothin silmänhuuhtelulla on yksi
markkinoiden pisimmistä säilyvyysajoista,
mikä sekä säästää rahaa että parantaa
turvallisuutta.

Sijoita silmänhuuhtelupullot seinätelineeseen, josta ne löytyvät
nopeasti ja ovat heti saatavilla.

Muotoiltu huuhtelukuppi ohjaa nesteen
suoraan silmään ilman tarpeetonta
valumista
Huuhtelukuppi auttaa pitämään silmän auki
huuhtelun aikana. Työtoveri voi seurata läpinäkyvän
huuhtelukupin kautta, että silmä pysyy avoimena.
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Runsas huuhtelu 1,5 minuutin ajan
Pullo on muotoiltu siten, että sillä voidaan huuh
della silmää runsaalla virtauksella n. 1,5 minuutin
ajan. Pidä useita pulloja valmiina, sillä huuhtelun on
jatkuttava pitkään, vähintään 15 minuuttia.

Todistetusti tehokkaampi emäksisiä ja
happamia roiskeita vastaan
Cederrothin puskuroitu huuhteluneste neutraloi
tehokkaasti silmän pH-arvoa toisin kuin tavallinen
keittosuolaliuos tai vesi, jotka ainoastaan laimentavat
kemikaalia ja huuhtelevat sitä pois silmästä.
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Monipuolista ensiapua

Löydät kaikki
silmänhuuhtelutuotteemme
Internetistä osoitteesta
www.firstaid.cederroth.com

Työpaikoilla, joilla on suuri riski saada silmävamma, kuten rakennustyömailla,
varastoissa, suurkeittiöissä, teollisuudessa ja laboratorioissa, on erityisen tärkeää,
että henkilökunnalla on koulutus ensiavun antamisesta onnettomuustilanteissa.
Katso lisätietoa tuoteoppaastamme, josta löydät asianmukaiset tuotteet juuri
oman työpaikkasi riskejä vastaan.

Muista!
Huolehdi silmänhuuhtelupullot työpistei
siin, joissa on silmävammojen riski. Sijoita
pullopari käden ulottuville, jotta huuh
telu voidaan aloittaa mahdollisimman
nopeasti.

Suosittelemme

Vakaviin vammoihin

Matkalle sairaalaan

Pölyt ja roskat

Syövyttävät ja ärsyttävät aineet
sekä pölyt ja roskat.

Onnettomuuspaikalla tehdyn
ensihuuhtelun jälkeen ota mukaan
lisäpulloja jatkohuuhtelua varten.

Cederroth huuhteluspray 150 ml
(REF 726000)

Cederroth silmänhuuhtelu 2 x 500 ml
ja seinäteline (REF 725200 & 7202)
Cederroth silmänhuuhtelu 500 ml ja
seinäteline (REF 725200 & 7200)
Cederroth silmänhuuhtelu 235 ml,
taskukoko (REF 7221)
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Cederroth silmänhuuhtelupakki
(REF 7255)

Cederroth silmänhuuhteluampullit
(REF 723000 & 724000)

Cederroth huuhteluspray 150 ml
(REF 726000)
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Näin hoidat
silmän syöpymis
vammaa:

1.
2.
3.

Aloita silmän huuhtelu
nopeasti. Vaikutus on
tehokkainta ensimmäisten
sekuntien aikana.
Huuhtele runsaalla neste
määrällä. Silmän täytyy olla
auki huuhtelun aikana. Pidä
silmää auki sormillasi.
Huuhtele pitkään, vähintään
15 minuuttia. Käytä useampia
pulloja huuhtelunestettä ja/
tai jatka huuhtelua silmä- tai
käsisuihkulla. Käytä huuhteluun
haaleaa vettä, mikäli saatavilla ei
ole silmänhuuhtelupulloja
tai hätäsuihkua.
Muista, että silmä täytyy aina tutkituttaa lääkärillä! Ota mukaasi useita
pulloja huuhtelunestettä, jotta voit jatkaa silmän huuhtelua matkan aikana.
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51615126 OE

Ensiapua kaikille. Kaikkialla.
Jälleenmyyjä:

www.firstaid.cederroth.com
©Cederroth Oy, PL 95, Piispansilta 9 B, 02230 Espoo

Puh. 0207 00 9250. Fax 0207 00 9247. Sähköposti: firstaid@cederroth.com

