ACİL DUŞLAR VE GÖZ DUŞLARI İÇİN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER
Uygun yıkama sistemlerinin tehlikeli bölgeden on saniye ya da 15 metre içerisinde yerleştirildiğinden
emin olmak için tesisi inceleyin.
Tesis İçindeki Periyodik Kontroller














Duş sistemlerinin tehlike ile aynı düzlemde olduğundan emin olunuz. Sisteme ulaşım için
basamak olmadığından emin olunuz.
Duş bölgesine kolay erişimi engelleyecek bütün engelleri ve takılıp düşmeye sebep
olabilecek nesneleri kaldırınız
Kırık, bozuk veya eksik parçaları derhal değiştiriniz.
Bütün göz duşlarını, vücut duşlarını ve diğer bütün sistemlerini acil bir durumda uygun bir
biçimde çalıştığından emin olmak için çalıştırınız. Bu çalıştırma işlemi, su hattında birikmiş
tortu ve çökeltileri temizleyecektir.
Duşa erişim için bir kapı veya benzeri bir yapı engel olarak düşünülebilir ve erişimi
engelleyebilir.
Ekipmanı donmaya karşı koruyun. Ekipmanı besleyen su hattına uygun yalıtımı yapınız.
Eğer su sızdırmalı bir don koruma sistemi kullanmayı tercih ettiyseniz, sızan suyun duş
etrafında birikmediğinden emin olunuz, eğer birikiyorsa kayıp düşmeleri engellemek için
uygun bir drenaj sistemi oluşturunuz ve su birikimini engelleyiniz.
Kullanıcıların kaynamış suya maruz kalıp kalmayacaklarını değerlendiriniz.
Yaralı kişinin dondurucu bir soğuğa maruz kalacağını düşünüyorsanız kapalı bir sistem
kullanınız.
Kendinden depolu duş sistemleri haftalık olarak göz ile kontrol edilmelidir ve kullanıma
hazır olduklarından emin olunmalıdır.
Göz yıkama duş şişeleri, hortum bağlantılı duşlar donmaya karşı korunduğundan emin
olunmalıdır.

Duş sistemleri en az 15 dakikalık uygun yıkama sağlamalıdır.






Göz duşundan verilecek suyun min. 6 litre/ dakika ile su sağladığından emin olunuz.
Vücut duşundan verilen suyun min. 60 litre/dakika su sağladığından emin olunuz. 60
lt/dakika ile 15 dakika ile çalıştırıldığında 900 litre su harcanmaktadır. Buna uygun olarak
akış sınırlayıcısı ile uygun bir şekilde akış sağlamayı düşünebilirsiniz.
Eğer acil bir durumda mahremiyet ihtiyacı söz konusu olursa duş bölgesini duşa erişimi
engellemeyecek şekilde perde ile çevirebilirsiniz.
İlgili çalışmaları bir dosya ile kontrol listesi oluşturarak kayıt altına alınız.

Firmamız uygun yıkama sistemini temin etmek konusunda size yardımcı olacaktır. Duş materyali
(paslanmaz çelik veya galvanize boyalı) ve dizaynı (göz duşu, vücut duşu, kombine duş, don korumalı
duş, sıcak su korumalı duş, su tanklı duş vb.) ihtiyacınız ölçülerinde teklif edilir.

