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De veiligheid van je ogen
staat centraal

Zicht op veiligheid 
Het beschermen van je ogen is essentieel. Zeker als je werkt met chemicaliën, hout-
snippers of stof. Je wilt je werknemers de beste materialen aanbieden als er iets in 
hun oog terecht komt. En je zoekt naar een snelle en effectieve manier om het oog 
te reinigen. Want snel handelen is noodzakelijk. De oogspoelingen van Actiomedic 
zijn zeer geschikt voor het reinigen van het oog. Er is altijd een variant die bij jouw 
bedrijf en risico past!

De voordelen van Actiomedic 

Makkelijk in gebruik 
in combinatie met 
oogspoelstation

De oogspoelstations 
hebben een spiegel, 
stappenplan,
bevestigingsmaterialen 
en plaats voor een 
noodplan

Spoelt schoon zonder 
verwondingen

Voorkomt verdere 
schade aan het 
gezichtsvermogen

De ergonomische 
oogkap zorgt voor snel 
en effectief gebruik

Met de twin oogkap reinig 
je twee ogen tegelijk

Door de ergonomische 
oogkap komt de 
oogspoeling rechtstreeks 
in je oog, voor extra 
grondige reiniging

Verkrijgbaar in 
verschillende formaten

Houdbaarheid van 3 jaar



Een vuiltje in je oog? Het is belangrijk om snel te handelen! Dat kan 
met deze oogspoelflessen met natriumchloride. De spoelingen met een 
groene dop bestaan uit 0.9% natriumchloride en verwijderen snel en 
veilig houtkrullen, metaalsplinters, vuil en stof. De steriele vloeistof 
spoelt het oog voorzichtig schoon zonder verwondingen. 

Natriumchloride oogspoelflessen

  oogspoelfles 250 ML
  oogspoelfles 500 ML
  oogspoelfles 500 ML TWIN

Verkrijgbaar in:

Groene dop: 
de standaard oplossing



Zuur of alkaliën in je oog terecht gekomen? Om schade aan jouw oog 
te voorkomen is het belangrijk de zuurgraad te herstellen. De flessen 
met een blauwe dop reinigen je oog van zuren en alkaliën. Dankzij 
de hoge buffercapaciteit wordt het oog snel schoongemaakt en wordt 
verdere schade aan het gezichtsvermogen voorkomen. 

PH-neutrale oogspoelflessen

  oogspoelfles 250 ML
  oogspoelfles 500 ML
  oogspoelfles 500 ML TWIN

Verkrijgbaar in:

Blauwe dop: 
herstelt de zuurgraad





Wanneer er iets in je oog komt is het belangrijk om snel te handelen. 
Door dit oogspoelstation met één fles heb je altijd de juiste oogspoeling 
op de juiste plaats. Zo kan je het oog makkelijk en snel reinigen en 
wordt schade voorkomen.

Single oogspoelstations

  oogspoelfles PH-Neutraal 250 ML
  oogspoelfles PH-Neutraal 500 ML
  oogspoelfles natriumchloride 500 ML
  oogspoelfles TWIN pH-neutraal 500 ML
  oogspoelfles TWIN natriumchloride 500 ML

Verkrijgbaar met:



Natriumchloride oogspoelflessen
Eén oogspoelfles niet voldoende? Of twee soorten bij elkaar bewaren? 
Dan is het dubbele oogspoelstation de oplossing. Zo heb je altijd de 
juiste spoelingen op de juiste plaats.

Dubbele oogspoelstations

Eyewash Medidrop I
2 x oogspoelfles natriumchloride 500 ML 
Eye-wash-station Medi Drop II
1 x oogspoelfles natriumchloride 500 ML
1 x oogspoelfles PH-Neutraal 250 ML
Eye-Wash-Station Double I
2 x oogspoelfles natriumchloride 500 ML
Eye Care eyewash Double II
1 x oogspoelfles natriumchloride 500 ML
1 x oogspoelfles PH-Neutraal 250 ML

Verkrijgbaar in:



Natriumchloride oogspoelflessen
Werk je veel in koelingen of in ruimtes met slecht zicht? Dan zijn de 
premium oogspoelstations met drie oogspoelflessen geschikt voor jouw 
bedrijf! Bij slecht zicht is het Premium oogspoelstation door de opvallende 
kleur toch goed zichtbaar. Met het additionele verwarmingselement zijn 
de stations geschikt voor koude ruimtes zoals koelingen en vriezers.

Premium oogspoelstations

Medi2protect I
2 x oogspoelfles natriumchloride 500 ML
1 x oogspoelfles PH-neutraal 250 ML
Medi2protect II
3 x oogspoelfles natriumchloride 500 ML
Medi2protect TWIN I
2 x oogspoelfles TWIN natriumchloride 500 ML
1 x oogspoelfles TWIN PH-neutraal 500 ML
Medi2protect TWIN II
3 x oogspoelfles TWIN natriumchloride 500 ML

Verkrijgbaar in:



Inhoud Artikel nr.

Actiomedic Oogspoelflessen (met sodium chloride - groene dop)

Oogspoelfles met sodium chloride 0,9% 250 ML 50.000.002.500

Oogspoelfles met sodium chloride 0,9% 500 ML 50.000.005.000

Oogspoelfles TWIN met sodium chloride 0,9% 500 ML 50.000.005.002

Oogspoelfles met sodium chloride 0,9% 250 ML individueel verpakt 50.030.002.500

Oogspoelfles met sodium chloride 0,9 % 500 ML individueel verpakt 50.000.051.000

Actiomedic Oogspoelflessen (PH Neutraal - blauwe dop)

Oogspoelfles BIOPHOS74 PH Neutraal 250 ML 50.010.074.200

Oogspoelfles BIOPHOS74 PH Neutraal 500 ML 50.010.074.500

Oogspoelfles TWIN BIOPHOS74 PH Neutraal 500 ML 50.020.074.203

Oogspoelfles BIOPHOS74 PH Neutraal 250 ML individueel verpakt 50.030.074.200

Actiomedic Single oogspoelstations

Oogspoelstation Single BIOPHOS74 PH Neutraal 250 ML 50.010.001.290

Oogspoelstation Single BIOPHOS74 PH Neutraal 500 ML 50.010.001.390

Oogspoelstation Single met sodium chloride 0,9% 500 ML 50.000.001.190

Oogspoelstation TWIN Single BIOPHOS74 PH Neutraal 500 ML 50.020.030.020

Oogspoelstation TWIN Single met sodium chloride 0,9% 500 ML 50.020.030.010

Actiomedic Dubbele oogspoelstations

Oogspoelstation Medidrop I 50.010.110.010

Oogspoelstation Medidrop II 50.010.010.020

Oogspoelstation Double I 50.000.001.100

Oogspoelstation Double II 50.010.001.150

Actiomedic Premium oogspoelstations

Medi2protect I 50.020.020.000

Medi2protect II 50.020.020.010

Medi2Protect TWIN I 50.020.010.000

Medi2protect TWIN II 50.020.010.010

Productoverzicht





De beste hulp die een held voor ogen heeft!
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer je bij een vuiltje of voorwerp in je oog 
niet snel handelt, kan het blijvende schade veroorzaken. Het is belangrijk goed 
voorbereid te zijn op ongelukken met de oogspoelingen van Actiomedic!

Benieuwd naar de producten?
De producten van Actiomedic in jouw bedrijf? Er is altijd een variant die bij jouw 
bedrijf en risico past. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op via 
T 088 220 88 22 of E info@vanheek.com

Bestellen?
Bestel gemakkelijk via de webshop op webshop.vanheek.com
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