Cederroth

PIERWSZA POMOC

KATALOG
PRODUKTÓW

Czy Twoi pracownicy są
przygotowani do wypadku?
?

Chcielibyśmy, aby każdy miał dostęp do pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że dzięki pełnemu wyposażeniu
apteczek pierwszej pomocy w miejscu pracy w razie wypadku uda się uratować życie większej liczbie osób.To
nasz najważniejszy cel i na tym nam najbardziej zależy.
WITAMY W NAJMNIEJSZYM NA ŚWIECIE PUNKCIE
POMOCY DORAŹNEJ.
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Firma Cederroth oferuje rozwiązania, które umożliwiają
wszystkim, również osobom bez przygotowania medycznego,
udzielenie pierwszej pomocy. Dzięki naszej innowacyjnej serii
Apteczek pierwszej pomocy w każdym miejscu pracy można
zorganizować mały punkt pomocy doraźnej, dysponujący
szerokim zakresem środków zaradczych. Apteczka pierwszej
pomocy powinna być pod ręką w każdym miejscu pracy.
• Przejrzysty układ – nasze apteczki i zestawy pierwszej pomocy
mają budowę ułatwiającą szybkie znalezienie odpowiedniego
produktu.
• Oznakowanie – czytelne oznaczenie odgrywa ogromną rolę
w przypadku apteczek pierwszej pomocy.
• Wiele z naszych produktów można wykorzystać do różnych
celów, co ułatwia udzielanie pomocy.

20–28°C
68–83°F

• Przejrzyste ilustracje – pomocy może udzielić każdy. Wszędzie.

OBRAZKOWA INSTRUKCJA KROK PO KROKU

•Większość produktów pierwszej pomocy Cederroth to
wysokiej jakości wyroby medyczne z oznakowaniem CE, które
spełniają niezbędne wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i skuteczności.

W razie wypadku nie trudno o zdenerwowanie, a przejrzyste obrazkowe instrukcje krok po kroku objaśniają, jak udzielić pomocy.

10–15 CM

Apteczki
Płukanka do oczu

10–15 CM

First Aid Kits
Automat na plaster i wkłady
zapasowe

ŁATWE UZUPEŁNIANIE

ILUSTRACJE

Czerwone naklejki wskazują moment, kiedy trzeba uzupełnić
produkt oraz jego numer referencyjny.

Wszystkim naszym produktom towarzyszą jasne i beztekstowe ilustracje, które prezentują sposób użycia
produktu w razie wypadku.

Wkłady zapasowe
Podsumowanie

CEDERROTH

APTECZKI
Witamy w najmniejszym na świecie punkcie
pomocy doraźnej.
Firma Cederroth oferuje rozwiązania, które
umożliwiają wszystkim, również osobom bez
przygotowania medycznego, udzielenie pierwszej
pomocy. Dzięki naszej innowacyjnej serii Apteczek
pierwszej pomocy w każdym miejscu pracy można
zorganizować mały punkt pomocy doraźnej,
dysponujący szerokim zakresem środków
zaradczych.

CEDERROTH

FIRST AID STATION
Apteczka Cederroth First Aid Station zawiera produkty umożliwiające
udzielenie pomocy przy różnego rodzaju zranieniach, a ponadto jej zawartość można dostosować do różnych potrzeb.

HIGIENICZNIE CZYSTE!
Przejrzyste okienko chroni produkty przed
kurzem i brudem.

MIEJSCE NA DODATKOWE WYPOSAŻENIE
Miejsce na dodatkowe wyposażenie umożliwia dostosowanie zawartości apteczki pod kątem specyficznych
potrzeb danego miejsca pracy.
Apteczkę można uzupełnić, dodając:
• płukankę do oczu Cederroth w wersji kieszonkowej
(REF 7221),
• Burn Gel Spray (REF 901901) lub
• plaster Cederroth Soft Foam Bandage
(REF 676100).
PRZEJRZYSTY UKŁAD
Wyraźne i łatwe do zrozumienia instrukcje
udzielania pierwszej pomocy są nadrukowane
na apteczce oraz opakowaniach produktów.

PLASTER WYCIĄGANY KU DOŁOWI
Plastry w automacie wyciąga się ku
dołowi, zapobiegając zanieczyszczeniu
lub zakrwawieniu pozostałych.

Bez
marnotrawstwa!
CEDERROTH FIRST AID STATION REF 490920
Wymiary szer. 29 x wys. 56 x gł. 12 cm
2 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1911)
1 (x 2 szt.) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml (REF 726000)
1 automat na plastry Salvequick zawierający:
45 plastrów tekstylnych (REF 6036)
40 plastrów plastikowych (REF 6444)
1 x 20 myjek do ran Salvequick (REF 323700)
1 zestaw ochronny Cederroth (REF 2596)
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 klucz do uzupełniania

KLUCZ DO UZUPEŁNIANIA
Wkłady uzupełniające są zamknięte na klucz
w automacie, aby zabezpieczyć je przed zagubieniem. Także automat na myjki do ran jest
zamknięty na klucz. Puste wkłady uzupełniające
odczepia się w prosty sposób za pomocą
specjalnego klucza.
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CEDERROTH

FIRST AID &
BURN STATION
To produkt dla osób pracujących w środowisku
o podwyższonym ryzyku oparzeń i ran ciętych,
np. kucharzy, elektryków czy spawaczy. Aby być
przygotowanym na każde zdarzenie, dodaj do
apteczki płukankę do oczu.
ŻEL NA OPARZENIA CEDERROTH BURN GEL
Żel na oparzenia w aerozolu Cederroth Burn Gel
Spray i opatrunek z żelu zapewniają szybkie schłodzenie
i skuteczne uśmierzenie bólu przy oparzeniach. Żel
Cederroth Burn Gel chłodzi równie skutecznie jak letnia
woda i przyśpiesza proces gojenia.

DOZOWNIK PLASTRA SOFT FOAM
Soft Foam Bandage Blue firmy Cederroth to elastyczny,
samoprzylepny plaster zapewniający maksymalną swobodę
ruchów. Dzięki praktycznemu dozownikowi można odciąć
plaster dowolnej wielkości. Opatrunek nadaje się do przyłożenia
na każdego rodzaju ranę i jest wodoodporny.
PLASTER NA OPARZENIA*
Cederroth Burn Cover chroni oparzoną skórę oraz częściowo
uśmierza ból. Opatrunek zawiera chłodny hydrożel, który
powleka nerwy w skórze, pomaga uśmierzyć ból i przyśpiesza
proces gojenia. Opatrunek nie przykleja się do rany.
PLASTER NIEBIESKI UŻYWANY PRZY OBRÓBCE
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Plaster Salvequick Blue Detectable nadaje się do użycia
w branży spożywczej. Niebieski kolor plastra jest dobrze
widoczny, a poza tym plaster jest wykrywany przez większość
detektorów metalu stosowanych w przemyśle spożywczym.

*Do 31.12.2017 r. opatrunki Burn Cover są dodawane jako gratis.

CEDERROTH FIRST AID & BURN STATION REF 490960
Wymiary szer. 29 x wys. 56 x gł. 12 cm
2 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1911)
2 (x 2 szt.) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
2 Cederroth Burn Gel Spray 50 ml (REF 901901)
1 Cederroth Soft Foam Dispenser zawierający plaster Soft Foam Blue
o wymiarach 2 m x 6 cm (REF 676100)
1 automat na plastry Salvequick zawierający
35 plastrów Blue Detectable regular (REF 6735CAP) oraz
35 plastrów Blue Detectable regular/fingertip (REF 6754CAP)
1 pudełko z plastrami hydrożelowymi* Burn Cover (REF 901903)
1 (x 20 szt.) myjek do ran Salvequick (REF 323700)
1 maska do oddychania (REF 1921)
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 klucz do uzupełniania

Miejsce na wkłady
zapasowe

Produkty do natychmiastowego użycia

CEDERROTH

Miejsce na wkłady dodatkowe –
zamykane na klucz!

MAŁA APTECZKA
PIERWSZEJ POMOCY
W SZAFCE
Szafka metalowa na klucz z małą tablicą po stronie zewnętrznej.
Odpowiednia na mniejszych stanowiskach pracy lub jako
uzupełnienie innego sprzętu pierwszej pomocy. Dostarczana
w komplecie z wkładami zapasowymi.
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY CEDERROTH, MINI
REF 291400
Wymiary szer. 26 x wys. 44 x gł. 17 cm

Drzwiczki pyłoszczelne

CEDERROTH

APTECZKA PIERWSZEJ
POMOCY – PODWÓJNE DRZWICZKI
Z tyłu pyłoszczelnych drzwiczek znajduje się instrukcja
pierwszej pomocy i produkty do bezpośredniego użycia
– przejrzyste i łatwe w użyciu. Metalowa szafka posiada
także zamykane na klucz miejsce na wkłady zapasowe.
Idealne rozwiązanie w miejscach pracy, gdzie znajduje się
wiele apteczek wymagających regularnego uzupełniania
zawartości. Dostarczana w komplecie z wkładami
zapasowymi.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY CEDERROTH
PODWÓJNE DRZWICZKI REF 290900
Wymiary szer. 38 x wys. 58 x gł. 17 cm
1 Automat na plaster Salvequick zawierający:
40 plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 szt. plastrów plastikowych (REF 6036)
7 opatrunków do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
(REF 1910)
9 mini opatrunków do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
(REF 1911)
4 zestawy ochronne Cederroth (REF 2596)
6 (x 40 szt.) plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
6 (x 45 szt.) plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
6 (x 15 szt.) plastrów na końcówki palców Salvequick (REF 6454)
6 (x 21 szt.) plastrów tekstylnych XL Salvequick (REF 6470)
4 pudełka (x 40 szt.) myjek do ran Salvequick (REF 3227)
1 Automat na myjki do ran Salvequick
1 para nożyczek (REF 270002)
1 pinceta (REF 1875)
1 instrukcja pierwszej pomocy
2 klucze

1 Automat na plaster Salvequick zawierający
40 szt. plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 szt. plastrów plastikowych (REF 6036)
2 opatrunki do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth (REF 1910)
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
(REF 1911)
1 zestaw ochronny Cederroth (REF 2596)
6 (x 40 szt.) plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
6 (x 45 szt.) plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
1 para nożyczek (REF 270002)
1 pinceta (REF 1875)
2 klucze

Mała tablica z artykułami pierwszej pomocy na drzwiczkach

CEDERROTH

TABLICE
INFORMACYJNE
Fosforyzujące tablice informacyjne z twardego
tworzywa, które święcą w ciemności po
naładowaniu w świetle dziennym lub za
pomocą innego źródła światła. Dwustronne
do montażu na ścianie lub zwieszenia z sufitu.
UCHWYT
REF 1750

Samoprzylepny uchwyt z tworzywa
sztucznego na tablice do montażu na ścianie.

CEDERROTH
ZNAK KRZYŻA –
PUNKT PIERWSZEJ
POMOCY
REF 1738

Dwustronne
i fosforyzujące.
20 x 20 cm.

PŁUKANKA DO
OCZU
REF 1740

Dwustronne
i fosforyzujące.
20 x 20 cm.

STRZAŁKA KIERUNKOWA
REF 1735

Dwustronne i fosforyzujące.
20 x 20 cm.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY CEDERROTH TABLICA
MINI REF 191400
Wymiary szer. 25 x wys. 40 x gł. 5 cm
1 Automat na plaster Salvequick zawierający
40 plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
1 opatrunek do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth (REF 1910)
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth (REF 1911)

MAŁA APTECZKA
PIERWSZEJ POMOCY,
TABLICA
Mała apteczka odpowiednia do mniejszych pomieszczeń
lub pojazdów roboczych takich jak ciężarówki lub
furgonetki.

CEDERROTH

PŁUKANKA DO
OCZU
Zajrzyj do najmniejszego na świecie punktu
pierwszej pomocy.
Większe szanse na uratowanie oczu dzięki
roztworowi buforującemu Cederroth. Płukanka
do oczu Cederroth działa neutralizująco na krople
zasad i kwasów, które prysnęły w oczy. Płukanka
działa lepiej na zasady niż kwasy. Butelka umożliwia
przemywanie oka mocnym strumieniem płynu
przez ok. 1,5 min. Produkt ma najdłuższy na rynku
okres przydatności do użycia, wynoszący 4,5 roku.

CEDERROTH

EYE WASH
STATION
Płukanka do oczu Cederroth otwiera
się w chwili przekręcenia i wyjęcia
butelki z uchwytu ściennego. Oznacza
to możliwość natychmiastowego
użycia.

Opatentowany

Szafka zawiera 2 butelki płukanki do oczu.
Butelka umożliwia przemywanie oka mocnym
strumieniem płynu przez ok. 1,5 min. Należy
przygotować kilka butelek, aby móc przemywać
oko przez dłuższą chwilę – min. 15 minut.
Unikalna rynienka pomaga również utrzymać
oko otwarte.

AUTOMAT NA PLASTER W DODATKOWEJ
PRZEGRÓDCE

PŁYN BUFOROWY
ZWIĘKSZA SZANSĘ NA
URATOWANIE OKA
Płukanka do oczu Cederroth neutralizuje pH oka, tzn.
wywiera neutralizujący wpływ na krople zasad i kwasów,
zapewniając lepszy efekt niż roztwór zwykłej soli
kuchennej.* Okres przydatności do użycia to aż 4,5 roku.
Jeśli dojdzie do kontaktu oka z substancją zawierającą
wapno (np. cementem, betonem lub kredą), można
bezpiecznie użyć Płukanki do oczu Cederroth, gdyż nie
zawiera ona fosforanów.

WSKAZÓWKA!
WSKAZÓWKA!

Obejrzyj lekcję płukania oczu na
stronie www.firstaid.cederroth.com

*Generalnie działa silniej na zasady niż kwasy

Szafka na płukankę do oczu zawiera automat na
plaster Salvequick oraz dodatkowe miejsce na własne
wyposażenie, na przykład: opatrunek do tamowania
krwi, okulary lub rękawice ochronne.
WBUDOWANA RYNIENKA KIERUJE
PŁYN PROSTO DO OKA BEZ NIEPOTRZEBNEGO ROZLEWANIA
Rynienka pomaga również utrzymać oko
otwarte podczas przemywania. Druga osoba
może sprawdzać, czy oko jest otwarte, przez
przejrzystą rynienkę.

UNIKALNY
KSZTAŁT!
CEDERROTH EYE WASH STATION REF 721500
Wymiary szer. 29 x wys. 56 x gł. 12 cm

2 x 500 ml płynu buforującego do oczu Cederroth (REF 725200)
1 automat na plastry Salvequick zawierający:
40 plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
1 instrukcja przemywania oczu
1 klucz do uzupełniania

ROZTWÓR BUFORUJĄCY CEDERROTH

PŁUKANKA DO OCZU
CEDERROTH

NEUTRALIZUJĄCY PH OKA*

WYMYWAJĄCA
KURZ I BRUD
10–15 CM

PŁUKANKA DO OCZU CEDERROTH
REF 725200
2 x 500 ml sterylnego roztworu buforowego soli
kuchennej bez konserwantów do użytku jednorazowego. Wymiary butelki: Ø 6,5 cm x 23,5 cm
Okres przydatności do użycia: 4,5 roku.

UCHWYT ŚCIENNY CEDERROTH
REF 7200
Na płukankę do oczu Cederroth o poj. 500 ml
(REF 725200). Uchwyt dostępny z fluorescencyjną
tabliczką informacyjną.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 9 x 27 x 7 cm

PASEK DO UCHWYTU ŚCIENNEGO
REF 7205
Stanowi dodatkowe zabezpieczenie w miejscach
narażonych na wstrząsy, np. w ciężarówkach i na
wózkach widłowych.

WALIZKA NA BUTELKI Z PŁUKANKĄ DO
OCZU CEDERROTH REF 7255
Zawiera 5 butelek (po 500 ml) z płukanką do
oczu. Można ją powiesić na ścianie na uchwycie
ściennym (REF 190400).
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 40 x 28 x 8,5 cm.

PŁUKANKA DO OCZU CEDERROTH
W WERSJI KIESZONKOWEJ, REF 7221
235 ml sterylnego roztworu buforowego
soli kuchennej bez konserwantów do użytku
jednorazowego. Okres przydatności do użycia:
4,5 roku.

FUTERAŁ CEDERROTH
REF 720300
Futerał z nylonu w kolorze zielonym z uchwytem
na pasek na butelkę płukanki do oczu Cederroth
w wersji kieszonkowej (REF 7221).
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 8 x 16 x 4,5 cm

UCHWYT NAŚCIENNY CEDERROTH
REF 190400
Na walizkę z płukankami do oczu Cederroth (REF
7255). Dzięki uchwytowi walizka jest zawsze na
swoim miejscu.

SZAFKA TERMICZNA CEDERROTH
REF 790400
Szafka termiczna jest przeznaczona do
przechowywania dwóch butelek z płukanką do
oczu Cederroth w chłodnym miejscu. Szafka
utrzymuje temperaturę roztworu na poziomie
+20°C przy temperaturze otoczenia wynoszącej
do -20°C. Działa automatycznie zarówno przy
12 V, jak i 24 V bez dodatkowego wyposażenia
(przy 230 V z transformatorem). Wtyczka do
gniazda zapalniczki w samochodach osobowych
i ciężarowych. Posiada kontrolę napięcia. Produkt
przetestowany pod kątem bezpieczeństwa
energetycznego i oznaczony znakiem CE. Butelki
z płukanką do oczu zamawia się oddzielnie.
(REF 725200) Wymiary:
(szer. x wys. x gł.): 28 x 32 x 13 cm.

*Generalnie działa silniej na zasady niż kwasy

TRANSFORMATOR CEDERROTH
REF 790500
Z podwójną izolacją umożliwiającą działanie
w niskich temperaturach. Współczynnik ochrony:
IP44. 230 V/14 V prąd stały, 30 W. Przejściówka do
gniazda – wtyczka 12/24 V.

10–15 CM

CEDERROTH EYE & WOUND CLEANSING
SPRAY REF 726000
Spray do oczyszczania i przemywania oczu i ran z kurzu
i brudu. Spray ma delikatny strumień i umożliwia
spłukiwanie przez 5 minut. Spray działa we wszystkich
zakątkach i kierunkach. Służy do wielokrotnego użytku,
zachowując sterylność produktu aż do końca. Zawiera
150 ml sterylnego roztworu soli kuchennej, 0,9% NaCl.
Przyjazny dla środowiska gaz nośny. Pasuje do apteczki
pierwszej pomocy. Okres przydatności do użycia: 5 lat.

CEDERROTH

INSTRUKCJA PRZEMYWANIA OCZU

W NAGŁYCH WYPADKACH

PODCZAS TRANSPORTU DO SZPITALA

W PROSTSZYCH PRZYPADKACH

Środki żrące i drażniące oraz kurz
i zanieczyszczenia.

Po wstępnym przepłukaniu oczu na miejscu
wypadku udać się do szpitala, zabierając kilka
butelek płynu do przemywania na czas transportu.

Kurz i zanieczyszczenia

Płukanka do oczu Cederroth 500 ml
z uchwytem ściennym (REF 725200 i 7200)
Płukanka do oczu kieszonkowa Cederroth
235 ml (REF 7221)

Płukanka do oczu Cederroth (REF 7255)
Cederroth Eye & Wound Cleansing spray
(REF 726000)

Cederroth Eye & Wound Cleansing spray
(REF 726000)

NOWOŚĆ!

CEDERROTH

FIRST AID KITS
Apteczki przenośne

Pierwsza pomoc dla osób pracujących
w terenie, np. na placu budowy,
w transporcie, lub jako osobista apteczka
pierwszej pomocy. Dobre uzupełnienie
naszych stacjonarnych apteczek.

CEDERROTH

FIRST AID KIT
X-LARGE

PRZEJRZYSTY UKŁAD PRODUKTÓW
Łatwość znalezienia odpowiedniego
produktu, kiedy liczy się każda sekunda.
Na pokrywie znajdują się między innymi
rękawiczki, maska, nożyczki i pinceta.

NOWOŚĆ!

Solidna i wytrzymała apteczka pierwszej pomocy
w walizce z twardego tworzywa z automatem na
plastry od zewnętrznej strony. Walizka jest odporna
na uderzenia, kurz oraz wilgoć. Przejrzysty układ
produktów uwzględniających m.in. rękawiczki, nożyczki
i maskę do oddychania na pokrywie. Czerwone
naklejki sygnalizują, kiedy nadszedł czas na uzupełnienie
produktu. Dzięki wyraźnym barwom ostrzegawczym
– zielonej i żółtej – apteczka jest widoczna z dużej
odległości. Miejsce na płukankę do oczu lub inny
wybrany produkt.
FIRST AID KIT X-LARGE CEDERROTH REF 390103
Wymiary szer. 420 x wys. 300 x gł. 118 mm
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 maska do oddychania (REF 2596)
4 pary rękawiczek (REF 2596)
4 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 koc ratunkowy z termiczną warstwą aluminiową (REF1892)
1 para nożyczek (REF 270002)
1 pinceta (REF 1875)
45 plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
40 plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
10 myjek do ran Salvequick (REF 1880)
3 kompresy pokryte warstwą metalu 20 x 40 cm (REF 1893)
2 siatki mocujące (REF1893)
2 opatrunki Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
2 bandaże Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm (REF 666150)
3 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1911)
2 opaski elastyczne 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 zestaw Salvequick Cold Pack (REF 219600)
1 płyn Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
1 spis zawartości

MOCNA I WYTRZYMAŁA SKRZYNKA
Skrzynka wykonana jest z twardego plastiku
i odporna na kontakt z kurzem, wilgocią
i brudem nawet w bardzo
niekorzystnych warunkach.

WIDOCZNOŚĆ Z DALEKA
Produkt jest widoczny z dużej odległości
dzięki wyraźnym barwom ostrzegawczym –
zielonej i żółtej.

Nowy, innowacyjny
produkt!
NOWY, OPATENTOWANY ZEWNĘTRZNY
AUTOMAT NA PLASTER

men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.
runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation

Identitet

Prosty i szybki w użyciu automat umożliwiający
wyjęcie plastra bez dotykania pozostałego
wyposażenia apteczki.

CZAS UZUPEŁNIĆ
ZAWARTOŚĆ!

ŁATWOŚĆ OTWIERANIA
Wyraźnie widoczne zatrzaski
UCHWYT NAŚCIENNY
REF 51000008
Dzięki uchwytowi walizka jest zawsze na swoim
miejscu. Wymiary: szer. 21,5 x wys. 29 x gł. 13 cm

Praktyczne czerwone naklejki
sygnalizują, kiedy produkt
się skończył i nadszedł czas
na uzupełnienie zawartości
apteczki.

CEDERROTH

FIRST AID KIT
DIN 13157

NOWOŚĆ!

Nowość!

Prezentujemy nową, innowacyjną apteczkę pierwszej
pomocy, której zawartość spełnia wszystkie wymagania
normy DIN 13157.

Przeznaczenie

Place budowy
Przemysł wytwórczy
Biura/lokale administracyjne

Krwawienie (małe i duże rany),
Rodzaj obrażeń zatrzymanie oddechu, skręcenia,
wstrząs, niewielkie obrażenia oczu
szer. 420 x wys. 300 x gł. 118 mm
Wymiary
Uchwyt naścienny, REF 51000008
Akcesoria
Miejsce na płukankę do oczu i produkty uzupełniające

1-10
1-20
1-50

WIDOCZNOŚĆ Z DALEKA
Produkt jest widoczny z dużej odległości dzięki
wyraźnym barwom ostrzegawczym – zielonej i żółtej.

Nowy,
innowacyjny
produkt!
CEDERROTH FIRST AID KIT DIN 13157 REF 390104
Wymiary szer. 420 x wys. 300 x gł. 118 mm

ZEWNĘTRZNY AUTOMAT NA PLASTER
SALVEQUICK

1 instrukcja pierwszej pomocy
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.
runt för att bilda unika moln och pratbubblor.Prosty
Det gör atti viszybki
kan få variation
w użyciu automat umożliwiający
1 maska do oddychania (REF 2596)
wyjęcie plastra bez dotykania pozostałego
2 pary rękawiczek (REF 2596)
1 koc ratunkowy z termiczną warstwą aluminiową
Identitet (REF1892)
wyposażenia apteczki.
1 para nożyczek (REF 270002)
1 pinceta (REF 1875)
Patent w toku
2 torebki plastikowe (REF 51000026)
3 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
2 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1911)
6 kompresów 10 x 10 cm (REF 51000026)
1 chusta 60 x 80 cm (REF 51000026)
5 opasek nietkanych (non-woven) 20 x 30 cm (REF 51000026)
2 opatrunki na oczy (REF 51000026)
45 plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
40 plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
Plastry, różne rozmiary (REF 51000026):
4 plastry 19 x 72 mm
8 plastrów 25 x 72 mm
4 plastry na palec
8 plastrów do cięcia 10 x 6 cm
4 plastry na opuszki palców
UCHWYT NAŚCIENNY REF 51000008
1 przylepiec na rany Sensitive 5 m x 2,5 cm (REF 310366)
2 opaski elastyczne 8 cm x 4 m (REF 1882)
Do łatwego montażu
2 opaski elastyczne 6 cm x 4 m (REF 51000026)
Wymiary szer. 21,5 x wys. 29 x gł. 13 cm
1 zestaw Salvequick Cold Pack (REF 219600)
2 chusty trójkątne (REF 1889)
1 spis zawartości

PRZEJRZYSTY UKŁAD PRODUKTÓW
Łatwość znalezienia odpowiedniego
produktu, kiedy liczy się każda sekunda.
Na pokrywie znajdują się między innymi
rękawiczki, maska, nożyczki i pinceta.

MOCNA I WYTRZYMAŁA SKRZYNKA
Skrzynka wykonana jest z twardego plastiku
i odporna na kontakt z kurzem, wilgocią
i brudem nawet w bardzo niekorzystnych
warunkach.

ŁATWOŚĆ TRANSPORTU

CEDERROTH

FIRST AID KIT
LARGE
Dobrze wyposażona apteczka pierwszej pomocy
w futerale z grubego i odpornego materiału, który
chroni zawartość przed kontaktem z kurzem
i wilgocią. Wygodny uchwyt. Produkty są umieszczone
w przezroczystych plastikowych kieszeniach, które
zapewniają przejrzysty układ produktów. Łatwość
znalezienia odpowiedniego produktu, kiedy liczy się
każda sekunda. Miejsce na własne wyposażenie.

REGULOWANA TAŚMA NA RZEP

Wygodny uchwyt, który nie
wyślizguje się z ręki.

Praktyczny uchwyt z regulowaną taśmą na rzep do
umocowania apteczki w danym miejscu lub zabrania
ze sobą.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

CEDERROTH

FIRST AID KIT
MEDIUM
Dobrze wyposażona apteczka pierwszej pomocy w futerale
z grubego i odpornego materiału, który chroni zawartość przed
kontaktem z kurzem i wilgocią. Praktyczny uchwyt z regulowaną
taśmą na rzep. Produkty są umieszczone w przezroczystych
plastikowych kieszeniach, które zapewniają przejrzysty układ
produktów. Łatwość znalezienia odpowiedniego produktu,
kiedy liczy się każda sekunda. Miejsce na własne wyposażenie.

FIRST AID KIT LARGE CEDERROTH REF 390102
Wymiary szer. 310 x gł. 80 x wys. 247 mm

FIRST AID KIT MEDIUM CEDERROTH REF 390101
Wymiary szer. 230 x gł. 80 x wys. 187 mm

1 instrukcja pierwszej pomocy
1 maska do oddychania (REF 2596)
2 pary rękawiczek (REF 2596)
2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 koc ratunkowy z termiczną warstwą aluminiową (REF1892)
1 para nożyczek (REF 270002)
3 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
2 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1911)
2 kompresy pokryte warstwą metalu 20 x 40 cm (REF 1893)
1 siatka mocująca (REF1893)
1 opatrunek Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
20 plastrów Salvequick (REF 1880)
1 bandaż Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm (REF 666150)
10 myjek do ran Salvequick (REF 1880)
2 opaski elastyczne 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 chusta trójkątna (REF 1889)
1 spis zawartości

1 instrukcja pierwszej pomocy
1 maska do oddychania (REF 2596)
2 pary rękawiczek (REF 2596)
6 myjek do ran Salvequick (REF 1880)
2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 koc ratunkowy z termiczną warstwą aluminiową (REF1892)
1 para nożyczek (REF 270002)
1 opatrunek do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
1 mini opatrunek do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1911)
1 opatrunek Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
10 plastrów Salvequick (REF 1880)
4 Salvequick Maxi Cover (REF 658024)
1 opaska elastyczna 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 spis zawartości

SKRZYNKA Z WYTRZYMAŁEGO
MATERIAŁU
Futerał wykonany jest z wytłaczanego materiału
gumopodobnego, odpornego na kontakt
z kurzem, wilgocią i brudem. Wyposażenie
apteczki jest zawsze higieniczne i gotowe do
użycia.

PRZEJRZYSTY UKŁAD PRODUKTÓW
Produkty są umieszczone w przezroczystych
plastikowych kieszeniach, które zapewniają
przejrzysty układ produktów. Łatwość
znalezienia odpowiedniego produktu, kiedy
liczy się każda sekunda.

CEDERROTH

FIRST AID KIT SMALL
MAŁA I WYGODNA
Łatwa do zabrania ze
sobą

NOWOŚĆ!

MOŻLIWOŚĆ
PRZYCZEPIENIA DO
PASKA
Tę praktyczną małą torebkę
można schować do kieszeni
lub przymocować do paska
za szlufki.

FIRST AID KIT SMALL CEDERROTH REF 390100
Wymiary szer. 145 x wys. 74 x g. 51 mm
Na zdjęciu przedstawiono apteczkę First Aid Kit Large.

MIĘKKI, ALE WYTRZYMAŁY FUTERAŁ
MIEJSCE NA WŁASNE
WYPOSAŻENIE

Futerał wykonany jest z wytrzymałego nylonu,
który chroni wyposażenie apteczki przed
kontaktem z brudem i kurzem.

1 opatrunek do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1910)
6 plastrów Salvequick (REF 1880)
2 Salvequick Maxi Cover (REF 658024)
2 myjki do ran Salvequick (REF 1880)

SALVEQUICK

AUTOMAT NA
PLASTER I WKŁADY
ZAPASOWE
Poręczne plastry zawsze w zasięgu ręki.

Plaster Salvequick i automat na plaster stanowią
kompletny i łatwy w użyciu system. Plastry są zawsze
na miejscu, gotowe do użycia.

SALVEQUICK

AUTOMAT NA PLASTER
W naszym automacie na plaster Salvequick plaster
wyciąga się ku dołowi. W ten sposób unika się
zanieczyszczenia lub zakrwawienia pozostałych plastrów.
Automat na plaster Salvequick stanowi kompletny i

łatwy w użyciu system. Plastry są zawsze pod ręką, gotowe do użycia. Wkłady zapasowe są zamknięte na klucz,
co zapobiega stratom.

CZYSTY, SUCHY I HIGIENICZNY
W naszym nowym automacie plastry wyciąga się ku dołowi,
przez co unika się zanieczyszczenia lub zakrwawienia
pozostałych plastrów. Higieniczna klapka zapewnia plastrom
czystość i świeżość, oprócz tego upraszczając sprawdzenie,
kiedy należy uzupełnić automat o nowe plastry.

SALVEQUICK

AUTOMAT NA PLASTER
BLUE DETECTABLE
Automat na plaster Salvequick Blue Detectable
jest przeznaczony przede wszystkim do użytku
w przemyśle spożywczym. Plastry są widoczne, a ich
obecność wykrywa większość detektorów metali.
Dzięki niebieskiemu kolorowi plastry jest łatwo
dostrzec. Każdy plaster znajduje się w sterylnym
opakowaniu.

BEZ NIEPOTRZEBNYCH STRAT

AUTOMAT NA PLASTER SALVEQUICK
REF 490700
Wymiary szer. 23 x wys. 12 x gł. 5,5 cm
40 szt. plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 szt. plastrów plastikowych (REF 6036)
1 klucz do uzupełniania

Wkłady uzupełniające są zamknięte na klucz w automacie,
aby uniknąć marnotrawstwa. Puste wkłady uzupełniające
odczepia się w prosty sposób za pomocą specjalnego klucza.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowego klucza.
PRZYKLEJANIE PLASTRA JEDNĄ RĘKĄ

AUTOMAT NA PLASTER SALVEQUICK BLUE DETECTABLE
REF 490750
Wymiary szer. 23 x wys. 12 x gł. 5,5 cm
2 opakowania po 35 sztuk plastra Salvequick Blue Detectable
(REF 6735 CAP).
1 klucz do uzupełniania

Po wyciągnięciu plastra z automatu zostaje odsłonięta jedna
powierzchnia klejąca i plaster jest gotowy do użycia. Tak
wygodnie, że można przykleić plaster tylko jedną ręką.

SALVEQUICK

PLASTER ZAPASOWY
DOPASUJ SAMODZIELNIE
Dostępnych jest wiele wkładów zapasowych do wyboru.
Wszystkie nasze plastry są antyalergiczne.

PLASTRY TEKSTYLNE DUŻYCH ROZMIARÓW SALVEQUICK
REF 6470
Każdy wkład uzupełniający zawiera 21 plastrów
(14 szt. o wym. 80 x 30 mm i 7 szt. o wym. 80 x 60 mm).
6 wkładów/opakowanie

PLASTER TEKSTYLNY SALVEQUICK
REF 6444
Każdy wkład uzupełniający zawiera 40 plastrów
(24 szt. o wym. 72 x 19 mm i 16 szt. o wym. 72 x 25 mm).
6 wkładów/opakowanie

PLASTER SALVEQUICK NA OPUSZKI PALCÓW
REF 6454
Każdy wkład uzupełniający zawiera 15 plastrów o wym.
87 x 56 (23) mm. 6 wkładów/opakowanie

PLASTER PLASTIKOWY SALVEQUICK
REF 6036
Każdy wkład uzupełniający zawiera 45 plastrów
(27 szt. o wym. 72 x 19 mm i 18 szt. o wym. 72 x 25 mm).
6 wkładów/opakowanie

PLASTER SALVEQUICK BLUE DETECTABLE/MIX
REF 6754CAP
Opuszek palca/zwykły. Sterylne, wyjątkowo miękkie i podatne. Wykrywalne
przez większość detektorów metali stosowanych w przemyśle
spożywczym. Każdy wkład zawiera 30 sterylnych plastrów (15 szt. o wym.
66 x 39 (22) mm i 15 szt. o wym. 72 x 19 mm). 6 wkładów/opakowanie

PLASTER SALVEQUICK SENSITIVE
REF 6943
Na skórę wrażliwą. Każdy wkład uzupełniający zawiera
43 plastry (27 szt. o wym. 72 x 19 mm i 16 szt. o wym. 72 x 25 mm).
6 wkładów/opakowanie

SALVEQUICK BLUE DETECTABLE
REF 6735CAP
Sterylne, wyjątkowo miękkie i przyjemne. Wykrywalne przez większość
detektorów metali stosowanych w przemyśle spożywczym. Każdy wkład
zawiera 35 sterylnych plastrów (21 szt. o wym. 72 x 19 mm i 14 szt. o
wym. 72 x 25 mm). 6 wkładów/opakowanie

SALVEQUICK

NOWOŚĆ!
WYJĄTKOWO DŁUGIE PLASTRY NA PALEC

CEDERROTH

WKŁAD ZAPASOWY

Łatwe do oklejenia wokół palca lub do przyklejenia
w trudno dostępnym miejscu.

SALVEQUICK TEXTILE FINGER BANDAGE
REF 6496
Wyjątkowo długie plastry tekstylne, miękkie i elastyczne.
Wymiary: 120 x 20 mm. Każdy wkład zapasowy zawiera
30 długich plastrów, 6 wkładów/opakowanie.

SALVEQUICK PLASTIC FINGER BANDAGE
REF 6096
Wyjątkowo długie plastry plastikowe, miękkie i elastyczne.
Wymiary: 120 x 20 mm. Każdy wkład zapasowy zawiera
30 plastrów, 6 wkładów/opakowanie.

SALVEQUICK DETECTABLE FINGER BANDAGE
REF 6796
Wyjątkowo długi niebieski plaster, który łatwo okleić wokół palca.
Miękkie i elastyczne, wykrywane przez większość wykrywaczy metali
stosowanych w przemyśle spożywczym. Wymiary: 120 x 20 mm. Każdy
wkład zapasowy zawiera 30 plastrów, 6 wkładów/opakowanie.

CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE POCKET SIZE, BLUE
REF 666150
Soft Foam Bandage firmy Cederroth to ściśle przylegająca, elastyczna
opaska zapewniająca maksymalną swobodę ruchów. Opaska dobrze
się trzyma bez względu na temperaturę, wilgotność czy kontakt z wodą.
Soft Foam Bandage to opaska samoprzylepna bez kleju, która nie
przywiera mocno do skóry ani włosów.
Wymiary: 60 x 400 mm, 1 szt.

CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE BLUE
REF 676100
Soft Foam Bandage firmy Cederroth to ściśle przylegająca, elastyczna
opaska zapewniająca maksymalną swobodę ruchów. Opaska dobrze
się trzyma bez względu na temperaturę, wilgotność czy kontakt z wodą.
Cederroth Soft Foam Bandage to opaska samoprzylepna bez kleju, która
nie przywiera mocno do skóry ani włosów. Niebieski kolor jest dobrze
widoczny i odpowiedni do użycia podczas obróbki żywności. Wymiary:
Rolka 2 m x 6 cm, 2-pak.

Plaster
hydrożelowy
CEDERROTH BURN COVER
REF 901903
Hydrożelowe plastry chronią oparzoną skórę oraz częściowo
uśmierzają ból. Burn Cover jest dobry również do opatrzenia men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.
mniejszych ran i przetarć, dzięki czemu nadaje się do stosowaniarunt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation
w przemyśle spożywczym. Opatrunek zawiera hydrożel, który nie
Identitet
przykleja się do rany. Wodoodporny i sterylny. 10 plastrów/opakowanie
(74 x 45 mm). Przed nałożeniem plastra Burn Cover należy chłodzić
oparzone miejsce przez co najmniej 20 minut, stosując np. Burn Gel lub
przemywając letnią wodą.

PLASTER TEKSTYLNY 5 M SALVEQUICK
REF 546264
Elastyczny plaster o doskonałych właściwościach klejących, odpowiedni
do opatrywania ran na łokciach, kolanach i innych stawach. Oddychający
plaster odporny na brud. Wymiary: 6 cm x 5 m, 1 szt.

SALVEQUICK MAXI COVER
REF 658024
Sterylny, oddychający opatrunek do szybkiej aplikacji. Miękki i elastyczny
opatrunek, który nie przesuwa się dzięki warstwie kleju na wszystkich
brzegach. Do większych ran, np. pooperacyjnych lub otarć. Wymiary: 75
x 54 mm, 5 szt.

WKŁADY
ZAPASOWE
Łatwość zamówienia nowych
w razie potrzeby

Dzięki naszym wkładom zapasowym można
łatwo uzupełnić braki w stacjonarnych
apteczkach pierwszej pomocy, apteczkach
na tablicach i w walizkach oraz zestawach
First Aid Kit.

WKŁADY ZAPASOWE

WKŁADY ZAPASOWE

OPATRUNEK DO TAMOWANIA KRWI
CEDERROTH 4-IN-1 REF 1910
Opatrunek uniwersalny sterylny spełniający
4 funkcje: opatrunku uciskowego,
wspierającego, zakrywającego i na oparzenia.
Zawiera dwie opaski elastyczne (10 cm x 3 m),
jedna z nich ma wszyty kompres (14 x 23
cm). Czytelny sposób użycia na wewnętrznej
stronie opakowania.

MINI OPATRUNEK DO TAMOWANIA
KRWI CEDERROTH 4-IN-1 REF 1911
Uniwersalny opatrunek sterylny spełniający
4 funkcje, szczególnie przydatny do
opatrywania palców rąk i nóg. Zawiera jedną
opaskę elastyczną (6 cm x 3 m) z wszytym
kompresem (8 x 12 cm). Czytelny sposób
użycia na wewnętrznej stronie opakowania.

ZESTAW OCHRONNY CEDERROTH
REF 2596
Zmniejsza ryzyko kontaktu między
ratownikiem a rannym. Zawiera maskę
oddechową z zaworem zwrotnym, 2 pary
rękawiczek i 2 szt. środka dezynfekującego
do skóry Cederroth Safety Hand Cleanser.

CEDERROTH EYE & WOUND
CLEANSING SPRAY REF 726000
Spray do oczyszczania i przemywania oczu i ran
z kurzu i brudu. Spray ma delikatny strumień
i umożliwia spłukiwanie przez 5 minut. Spray
działa we wszystkich zakątkach i kierunkach.
Służy do wielokrotnego użytku, zachowując
sterylność produktu aż do końca. Zawiera 150 ml
sterylnego roztworu soli kuchennej, 0,9% NaCl.
Przyjazny dla środowiska gaz nośny. Pasuje do
apteczki pierwszej pomocy. Okres przydatności
do użycia: 5 lat.

MYJKA DO RAN SALVEQUICK
REF 3227
Myjka do ran zastępuje waciki i roztwór do
przemywania ran w butelce. Zawiera 40 myjek
Salvequick z 0,9% roztworem soli fizjologicznej.
Sterylne, pakowane pojedynczo. Wkład pasuje
do apteczki pierwszej pomocy na tablicy, w
szafce z podwójnymi drzwiczkami i automatu
na myjki do ran Salvequick.

MYJKA DO RAN SALVEQUICK
REF 323700
Myjka do ran Salvequick zastępuje waciki
i roztwór do przemywania ran w butelce.
Zawartość: 20 myjek do ran Salvequick
zawierających sterylny 0,9% roztwór soli fizjologicznej. Odpowiednia do apteczki pierwszej
pomocy.

CEDERROTH BURN GEL DRESSING
REF 901900
Zapewnia szybkie schłodzenie i skutecznie uśmierza ból przy oparzeniach
oraz poparzeniach słonecznych. Cederroth Burn Gel chłodzi równie
skutecznie jak letnia woda i przyśpiesza proces gojenia. Rozpuszczalny
w wodzie. Sterylny kompres 10 x 10 cm, 2 szt./opakowanie.

CEDERROTH BURN GEL SPRAY
REF 901901
Zapewnia szybkie schłodzenie i skutecznie uśmierza ból przy
oparzeniach oraz poparzeniach słonecznych. Cederroth Burn
Gel chłodzi równie skutecznie jak letnia woda i przyśpiesza
proces gojenia. Rozpuszczalny w wodzie i sterylny. Butelka
ze sprayem, 50 ml.

WKŁAD ZAPASOWY DO APTECZKI PIERWSZEJ
POMOCY REF 492640

WKŁAD ZAPASOWY DO APTECZKI PIERWSZEJ
POMOCY NA TABLICY REF 264000

2 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1
(REF 1910)
3 mini opatrunki Cederroth 4-in-1 (REF 1911)
1 zestaw ochronny Cederroth (REF 2596)
1 x 20 szt. myjek do ran Salvequick (REF 323700)
40 plastrów tekstylnych (REF 6444) i
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
1 tablica
1 klucz do uzupełniania

2 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1
(REF 1910)
3 mini opatrunki Cederroth 4-in-1 (REF 1911)
1 zestaw ochronny Cederroth (REF 2596)
40 myjek do ran Salvequick (REF 3227)
40 plastrów tekstylnych (REF 6444) i
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
1 tablica
1 klucz do uzupełniania

?

Opatrunek tamujący
krwawienie 4-in-1 Sterylna
opaska uniwersalna z wyraźną
instrukcją użycia przy każdym
zastosowaniu.x3
x30

x2

CHUSTA RATUNKOWA CEDERROTH
REF 1889
Można jej używać do wsparcia uszkodzonego
ramienia lub przytrzymania kompresu na
głowie. Zawiera 2 chusty ratunkowe i 6 agrafek.

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet
20–28°C
68–83°F

CEDERROTH SAFETY HAND
CLEANSER, REF 3387
Serwetki nasączone środkiem dezynfekującym do
skutecznego mycia rąk i dezynfekcji. Zawierają 70%
alkohol. 600 szt. w kartonie

PLASTER I MYJKA DO RAN SALVEQUICK
REF 1880
Torebka zawierająca 20 szt. plastrów Salvequick
i 10 szt. myjek do ran Salvequick.

OPASKA Z SIATKI CEDERROTH
REF 1893
Duży kompres z siatką do przytrzymania
opaski na miejscu.

CEDERROTH

KOC RATUNKOWY CEDERROTH
REF 1892
Koc z termiczną warstwą aluminiową, która
chroni przed wychłodzeniem.

OPASKA ELASTYCZNA CEDERROTH
REF 1882
Długość 4 metry w pozycji rozłożonej,
szerokość 8 cm. Klipsy w zestawie.

SALVEQUICK INSTANT COLD PACK
REF 219600
Okład chłodzący i uśmierzający ból oraz zmniejszający opuchliznę przy np. skręceniu.

MASKA ODDECHOWA Z ZAWOREM
ZWROTNYM CEDERROTH REF 1921
Produkt stosowany przy reanimacji metodą
usta-usta. Zmniejsza ryzyko kontaktu między
ratownikiem a rannym. Z czytelną instrukcją
wydrukowaną na chuście.

MASKA ODDECHOWA CEDERROTH
W BRELOCZKU REF 1925
Produkt stosowany przy reanimacji metodą
usta-usta. Zmniejsza ryzyko kontaktu między
ratownikiem a rannym. Z czytelną instrukcją
wydrukowaną na chuście.

NOŻYCZKI 190 MM
REF 270002
Nożyczki ratunkowe Lister ze stali nierdzewnej
z plastikowym uchwytem przeznaczone do
użycia w nagłych wypadkach. Zaokrąglona
końcówka nożyczek chroni przed zranieniem.
Duże otwory w uchwycie ułatwiają użycie
nożyczek nawet przez osobę o dużych dłoniach.

PINCETA 100 MM
REF 1875
Pinceta ze stali nierdzewnej, zapakowana
oddzielnie w plastikową torebkę. Pinceta jest
przeznaczona do użycia podczas udzielania
pierwszej pomocy, np. używając bandaża lub do
wyjęcia ciała obcego z rany.

ZESTAW MIESZANYCH PRODUKTÓW
DIN REF 51000026
1 instrukcja pierwszej pomocy
2 torebki plastikowe
6 kompresów 10 x 10 cm
1 chusta 60 x 80 cm
5 opasek nietkanych (non-woven) 20 x 30 cm
2 opatrunki na oczy

2 opaski elastyczne 6 cm x 4 m
Plastry, różne rozmiary:
4 plastry19 x 72 mm, 8 plastrów 25 x 72 mm
4 plastry na palec, 8 plastrów do cięcia 10 x 6 cm
4 plastry na opuszki palców

PODSUMOWANIE
ORAZ LISTA
KONTROLNA

CEDERROTH FIRST AID STATION REF 490920
Wymiary szer. 29 x wys. 56 x gł. 12 cm
2 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1910)
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1911)
1 (x 2 szt.) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml (REF 726000)
1 automat na plastry Salvequick zawierający:
45 plastrów tekstylnych (REF 6036)
40 plastrów plastikowych (REF 6444)
1 x 20 myjek do ran Salvequick (REF 323700)
1 zestaw ochronny Cederroth (REF 2596)
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 klucz do uzupełniania

CEDERROTH FIRST AID & BURN STATION REF 490960
Wymiary szer. 29 x wys. 56 x gł. 12 cm
2 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1910)
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1911)
2 (x 2 szt.) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
2 Cederroth Burn Gel Spray 50 ml (REF 901901)
1 Cederroth Soft Foam Dispenser zawierający
plaster Soft Foam Blue o wymiarach 2 m x 6 cm (REF 676100)
1 automat na plastry Salvequick zawierający
plaster Blue Detectable (35 szt. zwykłych REF 735CAP i
30 szt. zwykłych/na końcówki palców REF 6754CAP)
1 Burn Cover (REF 901903)*
1 (x 20 szt.) myjek do ran Salvequick (REF 323700)
1 maska do oddychania (REF 1921)
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 klucz do uzupełniania

CEDERROTH EYE WASH STATION REF 721500
Wymiary szer. 29 x wys. 56 x gł. 12 cm
2 x 500 ml płynu buforującego do oczu Cederroth (REF 725200)
1 automat na plastry Salvequick zawierający
40 plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
1 instrukcja przemywania oczu
1 klucz do uzupełniania

CEDERROTH FIRST AID KIT X-LARGE REF 390103
Wymiary szer. 420 x wys. 300 x gł. 118 mm
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 maska do oddychania (REF 2596)
4 pary rękawiczek (REF 2596)
4 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 koc ratunkowy z termiczną warstwą aluminiową (REF1892)
1 para nożyczek (REF 270002)
1 pinceta (REF 1875)
45 plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
40 plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
10 myjek do ran Salvequick (REF 1880)
3 kompresy pokryte warstwą metalu 20 x 40 cm (REF 1893)
2 siatki mocujące (REF1893)
2 opatrunki Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
2 bandaże Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm (REF 666150)
3 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1911)
2 opaski elastyczne 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 zestaw Salvequick Cold Pack (REF 219600)
1 płyn Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
1 spis zawartości

CEDERROTH FIRST AID KIT DIN 13157 REF 390104
Wymiary szer. 420 x wys. 300 x gł. 118 mm
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 maska do oddychania (REF 2596)
2 pary rękawiczek (REF 2596)
1 koc ratunkowy z termiczną warstwą aluminiową (REF1892)
1 para nożyczek (REF 270002)
1 pinceta (REF 1875)
2 torebki plastikowe (REF 51000026)
3 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
2 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1911)
6 kompresów 10 x 10 cm (REF 51000026)
1 chusta 60 x 80 cm (REF 51000026)
5 opasek nietkanych (non-woven) 20 x 30 cm (REF 51000026)
2 opatrunki na oczy (REF 51000026)
45 plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
40 plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
Plastry, różne rozmiary (REF 51000026):
4 plastry 19 x 72 mm
8 plastrów 25 x 72 mm
4 plastry na palec
8 plastrów do cięcia 10 x 6 cm
4 plastry na opuszki palców
1 przylepiec na rany Sensitive 5 m x 2,5 cm (REF 310366)
2 opaski elastyczne 8 cm x 4 m (REF 1882)
2 opaski elastyczne 6 cm x 4 m (REF 51000026)
1 zestaw Salvequick Cold Pack (REF 219600)
2 chusty trójkątne (REF 1889)
1 spis zawartości

CEDERROTH FIRST AID KIT MEDIUM REF 390101
Wymiary szer. 231 x wys. 190 x gł. 78 mm
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 maska do oddychania (REF 2596)
2 pary rękawiczek (REF 2596)
6 myjek do ran Salvequick (REF 1880)
2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 koc ratunkowy z aluminiową warstwą termiczną (REF 1892)
1 para nożyczek (REF 270002)
1 opatrunek do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1910)
1 mini opatrunek do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1911)
1 Burn Gel Dressing (REF 901900)
10 plastrów Salvequick (REF 1880)
4 Maxi Cover Salvequick (REF 658024)
1 opaska elastyczna 8 cm x 4 m (REF 1881)
1 spis zawartości

CEDERROTH FIRST AID KIT SMALL REF 390100
Wymiary szer.132 x gł. 48 cm x wys. 71 mm
1 opatrunek do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1910)
6 plastrów Salvequick (REF 1880)
2 Salvequick Maxi Cover (REF 658024)
2 myjki do ran Salvequick (REF 1880)

*Do 31.12.2017 r. opatrunki Burn Cover są dodawane jako gratis.

CEDERROTH APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
PODWÓJNE DRZWICZKI REF 290900
Wymiary szer. 38 x wys. 58 x gł. 17 cm
1 Automat na plaster Salvequick zawierający
40 plastrów tekstylnych (REF 6444) i
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
7 opatrunków do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
(REF 1910)
9 mini opatrunków do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
(REF 1911)
4 zestawy ochronne Cederroth (REF 2596)
6 (x 40 szt.) plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
6 (x 45 szt.) plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
6 (x 15 szt.) plastrów na końcówki palców Salvequick (REF 6454)
6 (x 21 szt.) plastrów tekstylnych XL Salvequick (REF 6470)
4 (x 40 szt.) myjek do ran Salvequick (REF 3227)
1 Automat na myjki do ran Salvequick
1 para nożyczek (REF 270002)
1 pinceta (REF 1875)
1 instrukcja pierwszej pomocy
2 klucze

CEDERROTH APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY, MINI
REF 291400
Wymiary szer. 26 x wys. 44 x gł. 17 cm
1 Automat na plaster Salvequick zawierający
40 plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
2 opatrunki do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth (REF 1910)
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
(REF 1911)
1 zestaw ochronny Cederroth (REF 2596)
6 (x 40 szt.) plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
6 (x 45 szt.) plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
1 para nożyczek (REF 270002)
1 pinceta (REF 1875)
2 klucze

CEDERROTH PIERWSZA POMOC – TABLICA, MINI
REF 191400
Wymiary szer. 25 x wys. 40 x gł. 5 cm
1 Automat na plaster Salvequick zawierający
40 plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
1 opatrunek do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth (REF 1910)
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
(REF 1911)

CEDERROTH FIRST AID KIT LARGE REF 390102
Wymiary szer. 310 x wys. 247 x gł. 80 mm
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 maska do oddychania
2 pary rękawiczek (REF 2596)
2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 koc ratunkowy z termiczną warstwą aluminiową
1 para nożyczek (REF 270002)
3 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 (REF 1910)
2 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
(REF 1911)
2 kompresy pokryte warstwą metalu 20 x 40 cm (REF 1893)
1 siatka mocująca (REF 1893)
1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
20 plastrów Salvequick (REF 1880)
1 Soft Foam Bandage 6 x 40 cm (REF 666150)
10 myjek do ran Salvequick (REF 1880)
2 elastyczne opaski 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 chusta trójkątna (REF 1889)
1 spis zawartości

URATUJ ŻYCIE,
KORZYSTAJĄC
Z NASZEJ
APLIKACJI
Kiedy ktoś w Twoim
otoczeniu zostanie
poważnie ranny,
szybkie udzielenie
pomocy ma
kluczowe znaczenie.
Aby uzyskać dodatkowe
informacje, wejdź na stronę
www.firstaid.cederroth.com

AUTOMAT NA PLASTER SALVEQUICK BLUE DETECTABLE REF 490750
Wymiary szer. 23 x wys. 12 x gł. 5,5 cm
2 opakowania po 35 szt. plastrów Salvequick Blue Detectable
(REF 6735 CAP)
1 klucz do uzupełniania

AUTOMAT NA PLASTER SALVEQUICK REF 490700
Wymiary szer. 23 x wys. 12 x gł. 5,5 cm
Automat na plaster Salvequick kompletny zawierający
40 plastrów tekstylnych (REF 6444)
45 plastrów plastikowych (REF 6036)
1 klucz do uzupełniania

Pobierz ją już
dziś!
Cederroth First Aid

Pierwsza pomoc dla wszystkich. Wszędzie.
Dystrybutorzy:

51615305 SB 2017 PL

(Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Szwecja Tel +46 (8) 590 963 25
firstaid@cederroth.com, www.firstaid.cederroth.com

