
Znajdź odpowiedni produkt 
do swoich potrzeb!

   Warunki na miejscu (ustawienie wewnątrz lub na zewnątrz,  
 doprowadzenie wody i prądu, możliwości montażu)

   Zagrożone okolice ciała
   Potrzebny czas płukania
   Zużycie wody
   Wymagania specjalne (użycie w strefie Ex, wysokie standar 

 dy higieny, potrzebna zintegrowana funkcja alarmu)

Ważne czynniki przy wyborze produktu:

Butelki do płukania oczu
Myjki do oczu z 

przyłączem wody
Prysznice do ciała z 

przyłączem wody
Prysznice kombi z 
przyłączem wody

Prysznice kombi ze zintegro-
wanym zbiornikiem wody

Wykonanie wg EN-15154-4 EN-15154-2 EN-15154-1 EN 15154-1, EN 15154-2, 
EN 15154-5 EN-15154

Działanie
Uwalnianie płynu płuczącego 

przez ściskanie korpusu butelki

Włączanie płytką 
przyciskową, dźwignią 
zaworu lub pokrywą 

ochronną

Włączanie cięgnem

AWłączanie cięgnem (prysznic 
do ciała) albo płytką 

przyciskową lub pokrywą 
ochronną (myjka do oczu)

Włączanie cięgnem lub 
drążkiem (prysznic do ciała) 

lub pokrywą ochronną (myjka 
do oczu)

Ustawienie 
wewnątrz

Ustawienie na 
zewnątrz ( )*

Warianty montażu Mobilny lub stacja ścienna Ścienny, stołowy lub 
podłogowy Ścienny lub sufitowy Podłogowy Podłogowy

Potrzebne dopro-
wadzenie wody

Potrzebne dopro-
wadzenie prądu ( )*

Płukanie oczu

Płukanie ciała

Czas płukania 2-5 minut na 1 oko nieograniczony nieograniczony nieograniczony 15-30 minut

Zużycie wody
200-1000 ml 

płynu płuczącego > 6 l/min > 60 l/min Myjka do oczu: > 6 l/min
Prysznic do ciała: > 60 l/min

> 40 l/min
od poj. zbiornika 1200 l

Ze stali szlachetnej 
do wysokich 
wymagań higieny

( )** ( )** ( )**

Do strefy zagrożenia 
wybuchem ( )*** ( )***

Zintegrowana 
funkcja alarmu ( )****

Zalety / specjalne 
warianty produktu

Mogą być udostępniane w 
różnych miejscach i noszone 
przy sobie. Uchwyty ścienne 
ze zintegrowanym lusterkiem 

ułatwiają usuwanie ciał 
obcych.

Modele z wężem mogą być 
wykorzystywane zarówno 
stacjonarnie (wolne ręce), 
jak i zdalnie, pozwalając 
doprowadzić wodę do 

poszkodowanego.

Dzięki szczególnie 
oszczędzającemu miejsce 
montażowi ściennemu lub 

sufitowemu dają się bez trudu 
zainstalować w każdym 

otoczeniu.

Praktyczna kombinacja myjki 
do oczu i prysznica do ciała. 
Dostępna także w wersjach 

mrozoodpornych, 
przeciwwybuchowych.

Mogą być ustawiane także 
bez przyłącza wody. Modele 
ze zintegrowanym systemem 
alarmowym szybko informują 

personel pomocniczy.

  Do sklepu >>   Do sklepu >>   Do sklepu >>   Do sklepu >>   Do sklepu >>

* Modele mrozoodporne ze zintegrowanym ogrzewaniem ** Dostępne warianty modeli ze stali szlachetnej *** Dostępne warianty przeciwwybuchowe **** Dostępne warianty ze zintegrowaną funkcją alarmu
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Pomoc w wyborze
Prysznice ratunkowe

https://www.denios.pl/shop/bezpieczenstwo-pracy/prysznice-ratunkowe-i-plukanie-oczu/butelki-do-plukania-oczu/
https://www.denios.pl/shop/bezpieczenstwo-pracy/prysznice-ratunkowe-i-plukanie-oczu/butelki-do-plukania-oczu/
https://www.denios.pl/shop/bezpieczenstwo-pracy/prysznice-ratunkowe-i-plukanie-oczu/myjki-do-oczu/
https://www.denios.pl/shop/bezpieczenstwo-pracy/prysznice-ratunkowe-i-plukanie-oczu/myjki-do-oczu/
https://www.denios.pl/shop/bezpieczenstwo-pracy/prysznice-ratunkowe-i-plukanie-oczu/prysznice-ratunkowe/filter/64052/?cHash=b360d9ae72087e91b1f69b001dcf1d6f
https://www.denios.pl/shop/bezpieczenstwo-pracy/prysznice-ratunkowe-i-plukanie-oczu/prysznice-ratunkowe/filter/64052/?cHash=b360d9ae72087e91b1f69b001dcf1d6f
https://szukaj.denios.pl/search?query=Myjki+do+oczu+i+prysznica+do+cia%C5%82a&log=newsletter
https://szukaj.denios.pl/search?query=Myjki+do+oczu+i+prysznica+do+cia%C5%82a&log=newsletter
https://www.denios.pl/shop/kombinowany-zbiornikowy-prysznic-ratunkowy-ets-1-3-kombinacja-prysznica-do-ciala-i-myjki-do-oczu/

