BUTELKI DO PŁUKANIA OCZU
BARIKOS + BARIKOS K
Informacje ogólne
Butelki do płukania oczu BARIKOS przeznaczone są do przemywania
oczu wodą celem usunięcia ciał obcych i substancji niebezpiecznych
przed udzieleniem pomocy lekarskiej. Zaleca się stosowanie butelek do
płukania oczu w środowisku pracy stanowiącym potencjalne zagroŜenie
dla oczu.
Po naciśnięciu giętkiej butelki woda przepływa rurką wznoszącą do
głowicy płuczącej. Głowica ta została zaprojektowana we współpracy z
lekarzami zakładowymi przemysłu chemicznego. W efekcie powstaje
szeroka fontanna gwarantująca bezpieczne przemywanie oczu.
Krawędzie głowicy są zaokrąglone i dopasowane do kształtu oczodołu,
przez co zapewniony jest komfortowy kontakt, ochrona gałki ocznej i
odpowiednie doszczelnienie wokół oka.
Głowica płucząca posiada otwór spustowy zuŜytej i zanieczyszczonej
wody. Dzięki temu zapewnia się uŜycie w kaŜdym przypadku tylko świeŜej
wody. Korpus butelki jest przezroczysty, przez co zawsze widoczny jest
poziom wody w butelce. Butelka zamykana jest zatyczką chroniącą ciecz
przed zabrudzeniem i łatwą do ściągnięcia równieŜ z zamkniętymi
oczami.
Butelki BARIKOS produkowane są z neutralnych toksykologicznie
materiałów i spełniają tym samym normy przemysłu spoŜywczego.

Butelki do płukania oczu BARIKOS
Do zastosowań w pozycji stojącej zaleca się stosowanie butelek typu
BARIKOS. UŜytkownik pochyla głowę nad głowicą płuczącą.

Butelki do płukania oczu BARIKOS K
BARIKOS K słuŜy do natychmiastowej pomocy poszkodowanym w
pozycji leŜącej. Butelka ta wyposaŜona jest w opatentowany zawór
przechyłowy umieszczony na górnym końcu rurki wznoszącej. Po
skierowaniu butelki ku dołowi pod wpływem siły ciąŜenia otwiera się
zasuwka i woda przepływa do głowicy płuczącej.

BARIKOS Mini
Butelki BARIKOS w wersji Mini przeznaczone są dla osób pracujących na
stanowiskach charakteryzujących się duŜą mobilnością. Kształt i wymiary
butelki umoŜliwiają jej noszenie np. w kieszonce fartucha.
Producent i dopuszczenia
Producentem butelek BARIKOS jest niemiecka firma Bartels&Rieger.
Sprzęt posiada dopuszczenia CE oraz spełnia wymogi normy DIN 12930.

BUTELKI DO PŁUKANIA OCZU
BARIKOS + BARIKOS K

Przechowywanie
Celem zapewnienia ciągłej dostępności butelek zaleca się ich stacjonarne
przechowywanie. PoniŜej dostępne opcje:
• Uchwyt ścienny z drutu stalowego pokrytego tworzywem sztucznym do
przechowywania jednej butelki do płukania oczu.
Nr zamówieniowy 154808
• Szafka ścienna do przechowywania jednej butelki do płukania oczu, z
przezroczystym zamknięciem, oznakowany symbolem pierwszej pomocy.
Nr zamówieniowy 154812
• Szafka ścienna do przechowywania dwóch butelek do płukania oczu, z
przezroczystym zamknięciem, oznakowany symbolem pierwszej pomocy.
Nr zamówieniowy 154809

Numery zamówieniowe
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Produkt
Butelka BARIKOS
Butelka BARIKOS K
Mini BARIKOS
Butelka BARIKOS KS
Mini BARIKOS KS
Szafka dla dwóch butelek
Szafka dla jednej butelki
Uchwyt dla jednej butelki
Naklejki plombujące – opakowanie 10 sztuk

Objętość
620 ml
620 ml
175 ml
620 ml
175 ml
-

Wymiary
90x70x250 mm
90x70x250 mm
80x30x180 mm
90x70x250 mm
80x30x180 mm
280x78x320 mm
180x78x320 mm
-

Numer
954000
954002
954003
954004
954005
154809
154812
154808
954815

