BRANDWOND BEHANDELING / BURN TREATMENT
Behandel droogijs brandwonden hetzelfde als een normale brandwond. Raadpleeg een arts als de huid blaren vertoont of loskomt.
Anders, als het alleen rood is, zal het op tijd genezen als elke andere brandwond. Breng antibiotische zalf aan om infectie te
voorkomen en verband alleen als het verbrande huidgebied moet worden beschermd. Bij twijfel altijd een arts raadplegen!
Treat Dry Ice burns the same as a regular heat burns. See a doctor if the skin blisters or comes off. Otherwise if only red it will heal
in time as any other burn. Apply antibiotic ointment to prevent infection and bandage only if the burned skin area needs to be
protected.
In case of doubt always consult a doctor!
'GOED OM TE WETEN'
Droogijs nooit voor koeling in een glas gebruiken en dus nooit inslikken!! U kunt er aan overlijden! Slikt een gast toch
een ijsklontje in dan kunnen koude en drukopbouw een gevaar vormen en moet deze zo spoedig mogelijk naar een
eerste hulp post worden gebracht (vertel de arts dat er een droogijs klontje is ingeslikt -79 graden). Droogijs mag en kan
ook niet worden gebruikt voor het snel of langzaam koelen van fris en andere dranken, deze kunnen door het enorme
temperatuur verschil exploderen!
Als huid en ogen in contact komen met droogijs moeten ze onmiddellijk minimaal 15 minuten met handwarm water
worden gespoeld. Net als andere gevaarlijke stoﬀen (spiritus, ontstoppers, gasbusjes, kaarsen, etc.) bent u zelf
aansprakelijk voor schade als gevolg van de door u eigen gemaakte fouten. Twijfel?, vraag het ons!

‘GOOD TO KNOW'
Never use dry ice for cooling in a glass and therefore never swallow it !! You can die! If a guest swallows an ice cube, cold and
pressure build-up can be a hazard and must be taken to an emergency post as soon as possible (tell the doctor that a dry ice cube
has been swallowed -79 degrees). Dry ice should not and cannot be used for fast or slow cooling of soft drinks and other drinks,
these can explode due to the huge temperature diﬀerence!
If skin and eyes come into contact with dry ice, they should be rinsed immediately with lukewarm water for at least 15 minutes. Like
other hazardous substances (spirits, drain cleaners, gas canisters, candles, etc.), you are personally liable for damage resulting from
your own mistakes. In Doubt? Ask us!

