Katalog produktów pierwszej
pomocy Cederroth

Apteczki

Czy Twoi pracownicy są gotowi
udzielić pomocy w razie wypadku?
Chcemy, aby pierwsza pomoc była dostępna dla każdego.
Mamy nadzieję, że wyposażenie stanowiska pracy w kompletny
sprzęt pierwszej pomocy spowoduje, że więcej osób będzie w
stanie ratować życie w razie wypadku. Jest to nasz najważniejszy
cel, do którego z pasją zmierzamy.

Znajdź najbliższego dystrybutora na stronie www.firstaid.cederroth.com.
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Apteczki
Witamy w najmniejszym na świecie punkcie
pomocy doraźnej.
Firma Cederroth opracowuje 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.
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Cederroth First Aid Station
Apteczka Cederroth First Aid Station ma teraz
zawartość umożliwiającą 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, dzięki czemu zawartość
apteczki jest zawsze higieniczna oraz gotowa do użycia..

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), żel
na oparzenia Burn Gel Spray (REF 901901) lub plaster Cederroth Soft Foam Bandage (REF 676100).

Nowość!
Teraz zawiera również płyn do
przemywania ran i oczu Eye &
Wound Cleansing Spray oraz
środki opatrunkowe do oparzeń.

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

Plaster wyciągany ku dołowi
Plastry w nowym automacie wyciąga się
ku dołowi, zapobiegając zanieczyszczeniu
lub zakrwawieniu pozostałych.

Przejrzysty rozkład
Na apteczce znajdują się zrozumiałe instrukcje
pierwszej pomocy oraz wyraźne instrukcje
wydrukowane na opakowaniu każdego produktu.

Cederroth First Aid Station
Zawartość
2 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
1 (x 2) szt. Cederroth Burn Gel Dressing
1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
1 automat na plastry Salvequick zawierający 45 plastrów
tekstylnych i 40 plastrów plastikowych
1 x 20 szt. myjki do ran Salvequick
1 zestaw ochronny Cederroth
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 klucz
1 szablon montażowy
Wymiary: Szer. 29 x Wys. 56 x Gł. 12 cm
REF 490920
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Propozycja
Eye & Wound Cleansing Spray
oczyszcza i przemywa rany oraz
pomaga usunąć zabrudzenia z oka.
Spray służy do wielokrotnego
użytku, zachowując sterylność
produktu aż do końca.
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Cederroth First Aid & Burn Station
Nowość!
Apteczka pierwszej pomocy
wyposażona w specjalistyczne
środki do opatrywania oparzeń
i ran ciętych.

To nowość opracowana pod kątem użycia przez osoby pracujące w środowisku o podwyższonym
ryzyku oparzeń i ran ciętych, np. kucharzy, elektryków czy spawaczy. Apteczka pierwszej pomocy
z zawartością uzupełnioną o środki opatrunkowe do oparzeń oraz płukankę do oczu gwarantuje
maksymalną gotowość w razie wypadku.

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. Zapobiega infekcji i
przyspiesza proces gojenia się.

Nowość! Dozownik plastra Soft Foam
Soft Foam Bandage Blue firmy Cederroth to elastyczny,
samoprzylepny plaster zapewniający maksymalną swobodę
ruchów. Dzięki nowemu, inteligentnemu dozownikowi można odciąć plaster dowolnej wielkości. Opatrunek nadaje się
do przyłożenia na każdego rodzaju ranę i jest wodoodporny.

Nowość! Plaster na oparzenia*  
Burn Cover chroni oparzoną skórę oraz częściowo
uśmierza ból. Opatrunek zawiera chłodny hydrożel,
który powleka nerwy w skórze, częściowo uśmierza
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
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First Aid & Burn Station
Zawartość
2 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1
2 (x 2) szt. Cederroth Burn Gel Dressing
2 Cederroth Burn Gel Spray 50 ml
1 Cederroth Soft Foam Dispenser zawierający plaster Soft
Foam Blue o wymiarach 2 m x 6 cm
1 automat na plastry Salvequick zawierający plaster Blue
Detectable (35 zwykłych i 30 zwykłych/na końcówki palców)
1 pudełko z plastrami hydrożelowymi* Burn Cover
1 (x 20) szt. myjki do ran Salvequick
1 maseczka do oddychania
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 klucz
1 szablon montażowy
Wymiary: Szer. 29 x Wys. 56 x Gł. 12 cm
REF 490960

31.12.2015 r. opatrunki Burn Cover są dodawane jako gratis.
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Produkty do natychmiastowego użycia
Miejsce na wkłady zapasowe

Apteczka pierwszej pomocy
Cederroth, szafka Podwójne
drzwiczki

Mała apteczka pierwszej pomocy
Cederroth, tablica
Mała apteczka odpowiednia do mniejszych
pomieszczeń lub pojazdów roboczych takich, jak
ciężarówki lub furgonetki.

Z tyłu pyłoszczelnych drzwiczek znajduje
się instrukcja pierwszej pomocy i produkty do bezpośredniego użycia - poza
zasięgiem wzroku i łatwo dostępne.
Metalowa szafka posiada także zamykane
na klucz miejsce na wkłady zapasowe.
Dostarczana w komplecie z wkładami
zapasowymi.

Wymiary (S x W x G): 25 x 40 x 5 cm
REF 191400

Miejsce na wkłady dodatkowe zamykane na kluczl

Zobacz: spis zawartości na str. 36.
Wymiary (S x W x G): 38 x 58 x 17 cm
REF 290900

Drzwiczki pyłoszczelne

Miejsce na wkłady zapasowe
Apteczka z podwójnymi drzwiczkami posiada miejsce na
wkłady zapasowe. Doskonała na stanowiskach pracy z
wieloma apteczkami o różnej pojemności, wymagającymi
regularnego uzupełniania.

Mała apteczka pierwszej
pomocy Cederroth, szafka
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.
Zobacz: spis zawartości na str. 36
Wymiary (S x W x G): 26 x 44 x 17 cm
REF 291400
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Mała tablica z artykułami pierwszej
pomocy na drzwiczkach
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Płukanka do oczu
Zajrzyj do najmniejszego na świecie punktu
pomocy doraźnej przy uszkodzeniach oka.
Nowa szafka na płukankę do oczu Cederroth jest zaprojektowana tak, aby zapewnić szybkie udzielenie pomocy.
Szafka zawiera 2 butelki otwierane automatycznie
z chwilą wykręcenia ich ze stojaków. Butelki mają kształt
zapewniający obfite przepłukiwanie oka w czasie około
1,5 minuty i najdłuższy na rynku okres przydatności do
użycia wynoszący 4,5 roku.
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Cederroth Eye Wash Station

Szafka z płynem
buforującym do płukania oczu

Higieniczna klapka
Przejrzyste okienka oraz gumowe brzegi szafki
chronią produkty przed kurzem i zabrudzeniami.

Płyn buforowy zwiększa
szansę na uratowanie oka
Płukanka do oczu Cederroth działa w celu
zneutralizowania wartości pH oka, tzn.
wywiera neutralizujący wpływ na krople
zasad i kwasów, zapewniając szybszy wynik
niż zwykły roztwór soli kuchennej. Generalnie
działa silniej na zasady niż kwasy. Szafka
zawiera 2 butelki płynu, którego okres
przydatności do użycia wynosi 4,5 roku.

Automat na plaster w dodatkowej
przegródce
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.

Większa szansa na uratowanie oka!
Płukanka do oczu Cederroth
otwiera się w chwili przekręcenia
i wyjęcia butelki z uchwytu ściennego. Oznacza to możliwość
natychmiastowego rozpoczęcia
płukania.
Kształt butelki pozwala na obfite
przepłukanie oka w czasie około
1,5 minuty. Płukanka do oczu
Cederroth z płynem buforowym
wywiera neutralizujący wpływ
na krople zasad lub kwasów.
Generalnie działa szybciej na
zasady niż na kwasy. Unikalna
końcówka w kształcie wanienki
pomaga w otwarciu oka dla
zapewnienia optymalnego
płukania.

Cederroth Eye Wash Station
Zawartość
2 x 500 ml płyn buforujący do oczu Cederroth
40 szt. plastrów tekstylnych i 45 szt. plastrów plastikowych
1 instrukcja przemywania oczu
1 klucz
Wymiary: Szer. 29 x Wys. 56 x Gł. 12 cm
REF 721500
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Wskazówka!
Obejrzyj lekcję płukania oczu na
stronie www.firstaid.cederroth.com
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Uchwyt ścienny z
tabliczką fluoroscencyjną
do prostego montażu
na ścianie.

Płukanka do oczu
Cederroth

Uchwyt ścienny
Cederroth

Pasek do uchwytu ściennego

2 x 500 ml sterylnego roztworu buforowego soli kuchennej bez konserwantów
do użytku jednorazowego.
Wymiary butelki: Ø 6,6 cm x 23,5 cm

Stanowi dodatkowe zabezpieczenie
w miejscach narażonych na wstrząsy,
np.: w ciężarówkach i na wózkach
widłowych.

REF 725200

Na płukankę do oczu Cederroth o
poj. 500 ml (REF 725200). Uchwyt
dostępny z fluoroscencyjną tabliczką
informacyjną.
Wymiary (S x W x G): 9 x 27 x 7 cm

Okres przydatności do użycia: 4,5 roku.

REF 7200

REF 7205

235 ml sterylnego roztworu buforowego
soli kuchennej bez konserwantów do
użytku jednorazowego.
REF 7221
Okres przydatności do użycia: 4,5 roku.
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Futerał
Futerał z nylonu w kolorze zielonym z
uchwytem na pasek na butelkę płukanki
do oczu Cederroth (REF 7221).
Wymiary (SxWxG): 8 x 16 x 4,5 cm
REF 720300

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. Szafkę
wyprodukowano z ciepłochronnego, odpornego na uderzenia i działanie substancji chemicznych spienionego polipropylenu,
wyposażając ją w aluminiową grzałkę z termostatem. 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) (SxWxG): 28 x 32 x 13 cm.
REF 790400

Transformator

Butelka w futerale.
Nie może być już bliżej
do punktu pomocy.

Płukanka do oczu
Cederroth w wersji
kieszonkowej

Szafka termiczna Cederroth

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.

Uchwyt ścienny

REF 790500

REF 190400

Pipeta z płukanką do
oczu Cederroth

Walizka na butelki z płukanką do
oczu Cederroth

Dozownik ścienny zawierający ampułki z
płukanką do oczu do wypłukiwania pyłu
i ciał obcych. 10 szt. po 20 ml można
zawiesić na ścianie. Zawiera sterylny
0,9% roztwór soli fizjologicznej.

Zawiera 5 butelek (po 500 ml) z płukanką do oczu. Można
ją powiesić na ścianie na uchwycie ściennym (REF 190400).
Wymiary (SxWxG): 40 x 28 x 8,5 cm.

Na walizkę na butelki z płukanką do
oczu (REF 7255) i skrzynkowe apteczki
pierwszej pomocy.

Można ją zabierać do
pracy w terenie lub w czasie
transportu do szpitala.

REF 7255

REF 723000
(Dostępny także w postaci 12 ampułek.
Odpowiedni do apteczki pierwszej
pomocy. REF 724000 – str. 27)
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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.
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Automat na plaster Salvequick
Czysty, suchy i higieniczny

Przyklejanie plastra jedną ręką

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.

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.

Niebieski plaster do pracy przy
produktach spożywczych!
Nasze niebieskie plastry są odpowiednie przy obróbce
produktów spożywczych, ponieważ plaster w kolorze
niebieskim jest łatwo dostrzec. Plaster Salvequick Blue
Detectable jest także wykrywany przez większość detektorów metali stosowanych w przemyśle spożywczym.

Bez niepotrzebnych strat
Wkłady uzupełniające plaster są
zamknięte na klucz w automacie,
aby zabezpieczyć je przed zagubieniem. Puste wkłady odczepia się w
prosty sposób za pomocą specjalnego klucza.

Automat na plaster Salvequick

Dostosuj do własnych
potrzeb
Jest to wyboru wiele różnych
zapasowych wkładów z plastrami
- zobacz: str. 22.
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Automat na plaster Salvequick kompletny
zawierający 40 plastrów tekstylnych
(REF 6444) i 45 plastrów plastikowych
(REF 6036)
1 klucz
Wymiary (SxWxG): 23 x 12 x 5,5 cm
REF 490700

Automat na plaster Salvequick Blue Detectable
Automat na plaster Salvequick Blue Detectable jest zwłaszcza
przeznaczony do użytku w przemyśle spożywczym. Plastry są
wykrywalne, a ich obecność wykrywa większość detektorów
metali. Dzięki niebieskiemu kolorowi plastry jest łatwo dostrzec.
Każdy plaster znajduje się w sterylnym opakowaniu. Wkłady
zapasowe są zamknięte na klucz, co zapobiega stratom. Zawiera
2 opakowania po 35 sztuk plastra Salvequick Blue Detectable
(REF 6735 CAP).
REF 490750
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Plaster zapasowy

Plaster plastikowy Salvequick

Plaster tekstylny Salvequick

Salvequick Blue Detectable

Plaster Salvequick Blue Detectable/mix

Każdy wkład uzupełniający zawiera 45 plastrów
(27 szt. o wym. 72x19 mm i 18 szt. o wym. 72x25 mm).
6 wkładów/opakowanie

Każdy wkład uzupełniający zawiera 40 plastrów
(24 szt. o wym. 72x19 mm i 16 szt. o wym. 72x25 mm).
6 wkładów/opakowanie

REF 6036

REF 6444

Każdy wkład zawiera 35 sterylnych plastrów (21 szt. o wym.
72x19 mm i 14 szt. o wym. 72x25 mm). 6 wkładów/opakowanie
Sterylne, wyjątkowo miękkie i podatne. Wykrywalne przez
większość detektorów metali stosowanych w przemyśle
spożywczym.

Każdy wkład zawiera 30 sterylnych plastrów (15 szt. o wym.
66x39(22) mm i 15 szt. o wym. 72x19 mm). 6 wkładów/opakowanie Opuszek palca/zwykły. Sterylne, wyjątkowo miękkie
i podatne. Wykrywalne przez większość detektorów metali
stosowanych w przemyśle spożywczym.

REF 6735 CAP

REF 6754 CAP

Plastry tekstylne dużych
rozmiarów Salvequick
Każdy wkład uzupełniający zawiera 21 plastrów
(14 szt. o wym. 80x30 mm i 7 szt. o wym. 80x60 mm).
6 wkładów/opakowanie

Plaster Salvequick na opuszki palców

Plaster Salvequick z włókniny

Każdy wkład uzupełniający zawiera 15 plastrów o wym.
87x56 (23) mm. 6 wkładów/opakowanie

Na skórę wrażliwą. Każdy wkład uzupełniający zawiera 43
plastry (27 szt. o wym. 72x19 mm i 16 szt. o wym. 72x25 mm).
6 wkładów/opakowanie

REF 6454

REF 6943

REF 6470
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Plaster dla każdej grupy zawodowej
Bardzo poręczny plaster.
Soft Foam Bandage jest bezklejowym,
elastycznym i samoprzylepnym
opatrunkiem do szybkiego i prostego
zaopatrywania ran.

Salvequick Blue Detectable w pudełku

Salvequick Maxi Cover

Plastry Salvequick Blue Detectable nadają się do stosowania w
przemyśle spożywczym i kuchni. Są wykrywalne, a ich obecność
wykrywa większość detektorów metali używanych w przemyśle
spożywczym. Dzięki niebieskiemu kolorowi plastry jest łatwo
dostrzec. Opatrunek wchłaniający jest nieco wcięty od krawędzi
tak, aby plaster szczelnie owijał się wokół rany. Plaster pakowany
pojedynczo (72 x 19 mm). 300 szt./pudełko.

Salvequick Maxi Cover to szybki opatrunek składający się z
kompresu i materiału samoprzylepnego. Odpowiednie do
stosowania na większe rany, na które nie wystarcza zwykły
plaster. Delikatna masa klejąca i opatrunek wchłaniający o
wysokiej wchłanialności. Sterylne, pakowane pojedynczo
plastry (76 x 54 mm). 50 szt./pudełko.

REF 673511

REF 673512
Wysoka jakość • Sterylne • Miękkie i podatne

Wyjątkowo miękkie i podatne • Nieprzemakalne • Wykrywalne

Nowość!
Cederroth Soft Foam Bandage

Salvequick Quick Healing

Burn Cover

Salvequick Quick Healing jest specjalnym plastrem do szybszego
gojenia się ran. W odróżnieniu od plastra zwykłego powoduje
wytworzenie wilgotnego środowiska wokół rany, co ułatwia gojenie
się. Jednocześnie zmniejsza ryzyko powstawania blizn i infekcji.
Plastra nie wolno zakładać na ranę już zainfekowaną. Codziennie
należy oczyszczać ranę i zmieniać plaster. Plaster pakowany pojedynczo (52 x 65 mm). 50 szt./pudełko.

Hydrożelowe plastry chronią oparzoną skórę oraz częściowo
uśmierzają ból. Burn Cover nadaje się również do opatrzenia
mniejszych ran ciętych oraz otarć. Plaster Burn Cover jest
niebieski, dzięki czemu nadaje się do stosowania w przemyśle
spożywczym. Opatrunek zawiera hydrożel, który nie przykleja
się do rany. Wodoodporny i sterylny. Przed nałożeniem plastra
Burn Cover należy chłodzić oparzone miejsce przez co najmniej
20 minut, stosując np. Burn Gel lub przemywając letnią wodą.
10 plastrów/opakowanie (74 x 45 mm) REF 901903

REF 673510
Szybsze gojenie się ran • Nieprzemakalny • Przezroczysty

Cederroth Soft Foam Bandage jest ściśle przylegającym elastycznym opatrunkiem nie krępującym ruchów. Opatrunek jest
odpowiedni na wszystkie rodzaje ran bez względu na warunki
atmosferyczne: ciepło, chłód, opady lub suszę i nie zsuwa się z
rany nawet w wodzie. Opatrunek Cederroth Soft Foam Bandage
jest samoprzylepny, bezklejowy i dlatego nie przywiera do skóry
ani włosów. Dostępny w dwóch kolorach: beżowym/neutralnym
i niebieskim. Kolor niebieski jest dobrze widoczny i nadaje się
do stosowania przy obróbce produktów spożywczych. Zawiera
lateks. Rolka o wym. 2 metry x 6 cm. Dwupak.
REF 666100, Beżowy/Neutralny
REF 676100, Niebieski
Plaster bezklejowy • Samoprzylepny • Do stosowania w wodzie
• Elastyczny

Uśmierza ból • Przyśpiesza gojenie • Nie przykleja się do rany
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Wkłady zapasowe

Opatrunek do tamowania krwi
Cederroth 4-in-1
Opatrunek uniwersalny sterylny spełniający 4 funkcje:
opatrunku uciskowego, wspierającego, zakrywającego i
na oparzenia. Zawiera 1 kompres (14 x 23 cm) i 2 bandaże
elastyczne (10 cm x 3 cm). Czytelny sposób użycia na wewnętrznej stronie opakowania.

Nowość!

Zestaw ochronny Cederroth

Cederroth Eye Rinse

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Zmniejsza ryzyko kontaktu między ratownikiem a rannym.
Zawiera maskę oddechową z zaworem zwrotnym, 2 pary
rękawic i 2 szt. środka dezynfekującego do skóry Savett
Safety Skin Cleanser (alkohol 70%).

Ampułki z płukanką do oczu przeznaczonego do wypłukiwania
pyłu i ciał obcych. Odpowiednie do apteczki pierwszej pomocy.
12 szt. po 20 ml w pudełku. Zawierają 0,9% roztwórj soli
fizjologicznej (NaCl).

REF 2596

REF 724000
(Dostępne także jako dozownik ścienny.REF 724000, str. 16)

Aerozol do oczyszczania i wypłukiwania pyłu i zanieczyszczeń
z oczu i ran. Aerozol zapewnia delikatny przepływ płynu.
Całkowity czas przepłukiwania wynosi 5 minut. Praktyczny
do stosowania, na przykład, na otarcia naskórka, wymagające
dokładnego oczyszczenia. Aerozol do wielokrotnego użytku,
zachowujący sterylność do ostatniej kropli. Zawiera 150 ml
sterylnego roztworu soli kuchennej (0,9% NaCl). Nieszkodliwy dla środowiska gaz nośny.

REF 1910

REF 726000

Mały opatrunek do tamowania krwi
Cederroth 4-in-1
Uniwersalny opatrunek sterylny spełniający 4 funkcje, szczególnie przydatny do opatrywania palców rąk i nóg. Zawiera
1 kompres (8 x 12 cm) i 1 bandaż elastyczny (6 cm x 3 m).
Czytelny sposób użycia na wewnętrznej stronie opakowania.
REF 1911
26

Chusta ratunkowa Cederroth

Myjka do ran Salvequick

Myjka do ran Savett

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

Myjka do ran Salvequick zastępuje waciki i roztwór do przemywania
ran w butelce. Zawartość: 20 myjek do ran Salvequick (11 x 12 cm)
zawierających sterylny 0,9% roztwór soli fizjologicznej.
Odpowiednia do apteczki pierwszej pomocy.

Myjka do ran zastępuje waciki i roztwór do przemywania ran
w butelce. Zawiera 40 myjek Savett (11 x 12 cm) z roztworem
soli fizjologicznej. Sterylne, pakowane pojedynczo. Wkład pasuje
do apteczki pierwszej pomocy REF 190900, dużej szafkowej
apteczki REF 290900 i automatu na myjki do ran.

REF 1889

REF 323700

REF 3227
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Wkłady zapasowe

Wkład zapasowy do apteczki
pierwszej pomocy
Zawartość
2 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1
3 małe opatrunki Cederroth 4-in-1
1 zestaw ochronny Cederroth
1 x 20 szt. - myjki do ran Salvequick
40 plastrów tekstylnych i 45 plastrów plastikowych
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 klucz

Cederroth Burn Gel Dressing

Cederroth Burn Gel Spray

Zapewnia szybkie schłodzenie i skuteczne uśmierzenie bólu przy
oparzeniach, ukąszeniach owadów i oparzeniach słonecznych.
Zapobiega infekcji i przyspiesza proces gojenia się. Rozpuszczalny
w wodzie. Zawiera olejek z drzewa herbacianego. Kompres sterylny
o wym. 10 x 10 cm, dwupak (2 szt./opakowanie)

Zapewnia szybkie schłodzenie i skuteczne uśmierzenie bólu przy
oparzeniach, ukąszeniach owadów i oparzeniach słonecznych.
Zapobiega infekcji i przyspiesza proces gojenia się. Rozpylić grubą
warstwę żelu na ranę po oparzeniu Rozpuszczalny w wodzie.
Zawiera olejek z drzewa herbacianego. Butelka z aerozolem, 50 ml.

REF 901900

REF 901901

Nowość!

REF 492640, wkład zapasowy

Wkład zapasowy do apteczki
pierwszej pomocy
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Żel na oparzenia szybkie schłodzenie i uśmierzenie
bólu przy oparzeniach. Dobry do stosowania w
kuchni w pracy i w domu.

Burn Cover

2 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1
3 małe opatrunki Cederroth 4-in-1
1 zestaw ochronny Cederroth
40 myjek do ran Salvequick
40 plastrów tekstylnych i 45 plastrów plastikowych
1 instrukcja pierwszej pomocy
1 klucz

Hydrożelowe plastry chronią oparzoną skórę oraz częściowo
uśmierzają ból. Burn Cover nadaje się również do opatrzenia
mniejszych ran ciętych oraz otarć. Plaster Burn Cover jest
niebieski, dzięki czemu nadaje się do stosowania w przemyśle
spożywczym. Opatrunek zawiera hydrożel, który nie przykleja
się do rany. Wodoodporny i sterylny. Przed nałożeniem plastra
Burn Cover należy chłodzić oparzone miejsce przez co najmniej
20 minut, stosując np. Burn Gel lub przemywając letnią wodą.
10 plastrów/opakowanie (74 x 45 mm) REF 901903

REF 264000, wkład zapasowy
Pasuje do do apteczki pierwszej pomocy

Uśmierza ból • Przyśpiesza gojenie • Nie przykleja się do rany

Zawartość

Pierwsza pomoc przy oparzeniach.
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Skrzynki
Przenośny punkt pomocy doraźnej.
Apteczki skrzynkowe pierwszej pomocy Cederroth są
tak przygotowane, aby w każdym miejscu być zawsze
pod ręką. Zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym.
Nasz sprzęt przenośny jest tak przygotowany, aby
pasował do różnych zakresów zastosowania, miejsc,
zróżnicowanych zakresów temperatur i środowisk.
Od samochodu do domku letniskowego, od biura do
pojazdu służbowego.
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Skrzynki
Doskonale
widoczny

Duża szafkowa apteczka Cederroth
Solidna i dobrze wyposażona apteczka szafkowa z rączką.
Wykonana z mocnego i twardego tworzywa sztucznego.
W pokrywie znajduje się instrukcja pierwszej pomocy i
automat na plaster. Wyposażenie apteczki jest przejrzyście
poukładane w przegródkach skrzynki. Jedna z nich to
miejsce na uzupełnienie butelką roztworu płukanki do oczu
Cederroth (REF 7251). Wymiary (SxWxG): 40 x 28 x 8,5
cm Wykaz zawartości: zobacz: str. 37.
REF 194100

Pomyśl o dostosowaniu sprzętu pierwszej
pomocy do specyficznych potrzeb swoich
pracowników. Dobrym pomysłem może być
także kontrolowanie terminem przydatności
do użycia, produktów, przykładowo, w trakcie
kontroli stanu BHP w zakładzie.

Duża szafkowa apteczka pierwszej pomocy
Cederroth z przezroczystą pokrywą
Przezroczysta pokrywa zapewnia przejrzysty układ wyposażenia
apteczki i od razu widać, kiedy trzeba ją uzupełnić. Skrzynkę
wyprodukowano z mocnego i twardego tworzywa sztucznego,
odpornego na uderzenia, chroniącego wyposażenie przed kurzem,
zanieczyszczeniem i wilgocią, a także przed środowiskiem
wywołującym duże zanieczyszczenie. Wymiary (SxWxG):
40 x 28 x 8,5 cm. Wykaz zawartości: zobacz: str. 37.

Uchwyt ścienny
Przechowuj apteczkę skrzynkową pierwszej pomocy
w widocznym miejscu w blaszanym uchwycie ściennym.
Pasuje do wszystkich apteczek skrzynkowych Cederroth
oraz butelki Cederroth na roztwór do przemywania oczu.
REF 190400

REF 194200

Duża szafkowa apteczka pierwszej
pomocy Cederroth
Skrzynka z tworzywa sztucznego ze szczelną pokrywą
i gumową uszczelką chroniącą przez kurzem i wilgocią.
Wymiary (SxWxG): 26 x 17 x 8 cm.
Wykaz zawartości: zobacz: str. 37.
REF 194700
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Inne produkty

Savett Safety Skin Cleanser

Tablice informacyjne

Serwetki nasączone środkiem dezynfekującym do skutecznego
mycia rąk i dezynfekcji. Zawierają 70% alkohol.

Fosforyzujące tablice informacyjne z twardego tworzywa, które
święcą w ciemności po naładowaniu w świetle dziennym lub
za pomocą innego źródła światła. Zgodne z normą DIN 67510.
Dwustronne do montażu na ścianie jako flaga lub zwisające z sufitu.

REF 3387 600 szt. w kartonie

REF 1735 Strzałka kierunkowa
REF 1738 Znak krzyża – punkt pierwszej pomocy
REF 1740 Płukanka do oczu
Wyposażenie: REF 1750 samoprzylepny uchwyt z tworzywa
sztucznego na tablice do montażu jako flaga.

Maska oddechowa Cederroth
Przyrząd stosowany przy oddychaniu metodą usta-usta. Zmniejsza ryzyko kontaktu między
ratownikiem a rannym. Z czytelną instrukcją wydrukowaną na chuście.
REF 1921

Maska oddechowa
Cederroth w breloczku
REF 1925
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Wykaz zawartości

Cederroth Eye Wash Station
REF 721500

Cederroth First Aid Station
REF 490920

Cederroth First Aid & Burn Station
REF 490960

Apteczka pierwszej pomocy w szafce z
przejrzystą pokrywą REF 194200

Apteczka pierwszej pomocy w szafce,
duża REF 194100

Apteczka pierwszej pomocy w szafce
REF 194700

Płyn buforujący do oczu Cederroth 2 x 500 ml
Plaster tekstylny 40 szt.
Plaster plastikowy 45 szt.
Instrukcja przemywania oczu 1 szt.
Klucz 1 szt.

2 opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
1 (x 2) szt. Cederroth Burn Gel Dressing
Cederroth Eye & Wound 150 ml 1 szt.
Cleansing Spray
Automat na plaster 1 szt. Salvequick
zawierający 45 plastrów plastikowych
i 40 tekstylnych
Myjki do ran 1 x 20 szt. Salvequick
1 szt. zestaw ochronny Cederroth
Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.
Klucz 1 szt.
Szablon montażowy 1 szt.

2 opatrunki do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
2 (x 2) szt. Cederroth Burn Gel Dressing
2 szt. po 50 ml Cederroth Burn Gel Spray
Cederroth Soft Foam Dispenser 1 szt. zawierający plaster Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
Automat na plastry Salvequick 1 szt. zawierający plaster Blue Detectable
(35 zwykłych i 30 zwykłych/na końcówki palców)
1 pudełko* z plastrami hydrożelowymi Burn Cover
Myjki do ran 1 (x 20 szt.) Salvequick
Maseczka do oddychania 1 szt.
Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.
Klucz 1 szt.
Szablon montażowy 1 szt.

4 opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
1 szt. zestaw ochronny Cederroth
Opaska elastyczna 2 szt.
Plaster 20 szt. Salvequick
Myjki do ran 10 szt. Salvequick
Okład chłodzący 2 szt. Salve
Koc ratunkowy 2 szt.
Opaska siatkowa 1 szt.
Nożyczki i pinceta
Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.

Automat na plaster 1 szt. Salvequick
zawierający 40 szt. plastrów tekstylnych
i 45 szt. plastrów plastikowych
2 opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
1 szt. zestaw ochronny Cederroth
Opaska elastyczna 2 szt.
Myjki do ran 10 szt. Salvequick
Opaska siatkowa 2 szt.
Nożyczki i pinceta
Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.

1 opatrunek do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
1 szt. zestaw ochronny Cederroth
Plaster 20 szt. Salvequick
Myjki do ran 10 szt. Salvequick
Opaska siatkowa 1 szt.
Nożyczki i pinceta
Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.

Pierwsza pomoc – tablica, mini
REF 191400

Apteczka pierwszej pomocy, mini
REF 291400

Apteczka pierwszej pomocy Podwójne drzwi
REF 290900

Automat na plaster Blue Detectable
REF 490700
REF 490750

Wkład zapasowy do apteczki pierwszej
pomocy REF 492640

Pełny wkład zapasowy do tablicy z
apteczką pierwszej pomocy REF 264000

Automat na plaster 1 szt.
Salvequickzawierający 40 szt. plastrów
tekstylnych i 45 szt. plastrów plastikowych
1 opatrunek do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth

Automat na plaster 1 szt. Salvequick
zawierający 40 szt. plastrów tekstylnych
i 45 szt. plastrów plastikowych
2 opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
1 szt. zestaw ochronny Cederroth
Plastry tekstylne 6 x 40 szt. Salvequick
Plastry plastikowe 6 x 45 szt. Salvequick
Nożyczki i pinceta

Automat na plaster 1 szt. Salvequick zawierający 40 szt. plastrów tekstylnych
i 45 szt. plastrów plastikowych
7 opatrunków do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
9 mini opatrunków do tamowania krwawienia 4-w-1 Cederroth
4 szt. zestaw ochronny Cederroth
Plastry tekstylne 6 x 40 szt. Salvequick
Plastry plastikowe 6 x 45 szt. Salvequick
Plastry na końcówki palców 6 x 15 szt. Salvequick
Plastry tekstylne XL 6 x 21 szt. Salvequick
Myjki do ran 4 pudełka (160 szt.) Salvequick
Automat na myjki do ran 1 szt. Salvequick
Nożyczki i pinceta
Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.

Plaster tekstylny
40 szt.

2 opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
1 szt. zestaw ochronny Cederroth
Myjki do ran 1 x 20 szt. Salvequick
40 szt. plastrów tekstylnych i 45 szt.
plastrów plastikowych
Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.
Klucz 1 szt.

2 opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
3 mini opatrunki do tamowania krwawienia
4-w-1 Cederroth
1 szt. zestaw ochronny Cederroth
Plastry plastikowe 45 szt. Salvequick
Plastry tekstylne 40 szt. Salvequick
Myjki do ran 1 pudełko (40 szt.) Salvequick
Klucz 1 szt.
Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt.

* Do 31.12.2015 r. opatrunki Burn Cover
są dodawane jako gratis.
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Plaster plastikowy
45 szt.
Klucz 1 szt.

Blue Detectable
2 x 35 szt
(REF 6735CAP)

Klucz 1 szt.
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Kiedy ktoś w Twoim otoczeniu zostanie poważnie ranny, szybkie
udzielenie pomocy ma kluczowe znaczenie. Pobierz naszą aplikację
Pierwsza pomoc na smartphone lub iPad i dowiedz się, co należy
zrobić, kiedy człowiek w Twoim otoczeniu, zarówno dorosły, jak i
dziecko, zostanie poważnie ranny lub nagle zachoruje. Opowiedz o
naszej aplikacji swoim współpracownikom, przyjaciołom i rodzinie.
Ceną może być życie.

Uratuj życie, korzystając z naszej
nowej aplikacji

Pobierz aplikację tutaj:
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Pierwsza pomoc dla wszystkich. Wszędzie.
Dystrybutorzy

www.firstaid.cederroth.com
© Cederroth AB (Kanalvägen 10A), Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Szwecja.
Tel.: +46 (0)8 590 96300. Fax: +46 (0)8 590 30953. firstaid@cederroth.com

