
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 

Eye wash kit 
- fra Detecta Plast. 

 

 
 
Dess.: 5022 

 
Øjenskyl steril saltvandsopløsning blidt renser og opfrisker øjet til hjælpe med at lindre irritation, svie og ube-
hag ved fjernelse af løs fremmed materiale, luftforurenende stoffer (pollen, ambrosia), støv eller kloreret 
vand. 
Denne sterile opløsning er fantastisk at have ved hånden til daglig eller akut øjenrensning. 
Den bekvemme flasketud tillader brug med eller uden den medfølgende sterile øjekop. 
Indhold: 3 x 100 ml. 0,9 % NaCl. 
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En professionel serie af førstehjælpskit, specielt 

fremstillet til den professionelle bruger. 

 
 

- fra lager, og i produktion med egen branding, om ønsket. 
 

First Aid kit Small. 
 
Dimension: 28 x 23 x 9 cm.. 
 
01 x desinficerende spray 50 ml.. 
01 x Tape 1,25 cm. x 5m.. 
01 x Tape 2,5 cm. x 5m.. 
12 x Sikkerhedsstift. 

 
 
01 x CareSaver (mund-til-mund). 
01X Bomuld Uld. 
04 x Elastisk bandage 6 cm. x 4 m.. 
02 x Elastisk bandage med pad. 
01 x Gips assorterede. 
01 x Trekantet bandage. 
01 x saks. 

 
 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/328/sider/328.htm 
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