
Cederroth Ensiaputuotteet



Oletko valmis tarttumaan toimeen 
onnettomuustilanteessa?
Ensiaputarvikkeiden tulee olla jokaisen saatavilla. Kun 
työpaikalla on asianmukaiset, päivitetyt ensiaputarvikkeet, 
voit antaa tehokasta ensiapua onnettomuuden sattuessa. 
Tämä on tärkein tavoitteemme.
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Selkeä ja helposti ymmärrettävä
Asemassa on helposti ymmärrettävät 
ensiapuohjeet ja jokaiseen tuotepakkaukseen 
on painettu selkeät, kuvalliset käyttöohjeet.

Laastarit vedetään alaspäin
Uudessa automaatissa laastarit 
vedetään alaspäin, jolloin vältetään 
muiden laastareiden likaantuminen 
tai kastuminen.

Ei turhaa hävikkiä
Täydennyspakkaukset ovat lukittuna 
automaatissa, mikä estää niiden hävikin. 
Myös haavapyyheautomaatti on lukittu. 
Tyhjät pakkaukset vaihdetaan helposti 
mukana tulevan avaimen avulla.

Lisätilaa täydennystuotteille
Kaksi säilytystilaa, joihin voit tarvittaessa 
täydentää lisätarvikkeita työpisteesi 
erityistarpeisiin. Esim. lisää laastareita, 
palovammatuotteita tai Cederroth 235 ml:n 
silmänhuuhtelupullon (REF 7221).

Hygieenistä ja puhdasta!
Monien työpisteiden ongelma on 
ensiapuvälineiden pölyyntyminen ja 
likaantuminen. Uusi suojakannellinen 
malli pitää tarvikkeet puhtaina myös 
vaativissa olosuhteissa.

Cederroth Ensiapuasema
Sisältö

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus
2 x 20 Salvequick haavapyyhe
1 x Salvequick laastariautomaatti, sis. 
40 x Kangas- ja 45 x muovilaastareita
1 x Salvequick Quick Healing kalvolaastari
1 x Hätäensiapuohje
1 x Avain
Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

REF 490900
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Uutuus! 
Kansi pitää tuotteet 
puhtaina ja raikkaina.

Cederroth Ensiapuasema

Vinkki
Räätälöi asemasi työpaikkasi riskien 
mukaisesti. Valitse lisätuotteita monista eri 
vaihtoehdoista, esim. palovammatuotteista, 
Soft-laastareista ja silmänhuuhteluampulleista.



Cederroth Burn Gel palovammoille 
Cederroth Burn Gel Spray ja Palovammataitos viilentävät 
nopeasti ja lievittävät kipua tehokkaasti. Ehkäisevät tulehdusta 
ja nopeuttavat paranemista.

Cederroth Soft laastari
– joustava ja vedenkestävä sidelaastari
Cederroth Soft sininen laastari on itsekiinnittyvä, tiiviisti 
istuva ja joustava. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisiin 
haavoihin eri olosuhteissa. Laastari ei tartu ihoon sekä 
pysyy myös vedessä.

Sininen laastari elintarvikkeiden käsittelyyn
Asemassa käytettävät laastarit ovat sinisiä ja ne sopivat erityisesti 
elintarvikkeiden käsittelyyn. Salvequick sininen muovilaastari on 
helppo havaita ja se voidaan myös jäljittää useimmilla elintarvikete-
ollisuudessa käytettävillä metallinpaljastimilla.

Hotelli- ja ravintola-alalla sekä useilla teollisuuden työpaikoilla tavallisimpia vammoja ovat viiltohaavat 
ja palovammat. Ensiapuasema Pro on varustettu näitä tarpeita ja hygieniavaatimuksia silmällä pitäen. 
Tilaa ensiapuasema Pro sekä silmänhuuhteluasema, saat käyttöösi monipuolisen ja asianmukaisesti 
varustetun ensiapupisteen.

Cederroth Ensiapuasema Pro
Sisältö

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
20 x Salvequick haavapyyhe
2 x Cederroth Burn Gel spray 50 ml
2 x Cederroth Burn Gel palovammataitos
1 x Cederroth Soft laastari, sininen
1 x Elvytyssuoja
1 x Salvequick laastariautomaatti
(sis. 65 x sinistä muovilaastaria,
6735CAP ja 6754CAP)
1 x Avain

REF 490950
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Uutuus!  
Sisältää palovammatuotteita 
ja sinisiä muovilaastareita.

Cederroth Ensiapuasema Pro
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Cederroth varastokaappi 
haavanhoitopisteellä 
Varastokaappi haavanhoitopisteellä on kokonai-
suus, jossa ensiapuohjeet ja -tuotteet ovat heti ja 
helposti saatavilla pölysuojatussa, ikkunallisessa 
haavanhoitopisteessä. Kaapissa on myös lukittava 
tila täydennystuotteille. Toimitetaan sisältöineen. 
Katso sisältö sivulta 38. Mitat: L 38 x K 58 x S 17 cm.

REF 290900

Cederroth pieni ensiapukaappi haavanhoitopisteellä
Lukollinen , pölytiivistetty peltikaappi, jonka ovessa pieni haavanhoitopiste. 
Soveltuu pienille työpaikoille tai täydennykseksi muuhun ensiapuvarustukseen. 
Toimitetaan sisältöineen.  Katso sisältö sivulta 38. Mitat: L 26 x K 44 x S 17 cm.

REF 291400

Käyttövalmiit tuotteet

Cederroth pieni haavanhoitopiste
Pieni haavanhoitopiste soveltuu työpaikoille, 
joissa tapaturman riski on vähäinen.
Katso sisältö sivulta 38. 
Mitat: L 25 x K 40 x S 5 cm. 

REF 191400

Cederroth ensiapukaappi, tyhjä
Lukittava, kahdella hyllyllä varustettu valkoinen 
metallikaappi. Kaapin sisältö tilataan erikseen. 
Kaapin mitat: L 33 x K 55 x S 13 cm

REF 1510

Täydennä kaappiin sisältö (REF 2030) 
ja kaapin oveen tai viereen
haavapyyheautomaatti (REF 3250) sekä 
laastariautomaatti (REF 490700).
Katso ea-kaapin sisältö sivulta 28.

Pölyltä suojaava ovi

Varasto-osa
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Tilaa täydennystuotteille
Varastokaapissa on varastointitilaa täydennystuotteille. 
Täydellinen työpaikoille, joissa on useampia ensiapukaappeja 
ja täydennystä tarvitaan säännöllisesti.

Pieni haavanhoitopiste ovessa

Lukittava varasto-osa 



15

Uutuus!

Hygieeninen kansi
Läpinäkyvä kansi ja kumilistat suojaavat 
pulloja pölyltä ja roiskeilta, joten asema 
voidaan sijoittaa vaativiinkin 
olosuhteisiin.

Laastariautomaatti ja lisätila
Silmänhuuhteluaseman alaosasta löytyy 
Salvequick laastariautomaatti sekä lisätila 
täydennystarvikkeille, kuten ensiapusiteille, 
suojalaseille tai suojakäsineille.

Puskuroitu neste lisää 
mahdollisuuksia pelastaa silmät
Cederroth silmänhuuhteluneste vaikuttaa 
neutraloivasti silmän pH-arvoon, ts. sillä on 
neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskei-
siin, joten sillä saadaan nopeampi lopputulos 
kuin tavallisella keittosuolaliuoksella. 
Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäksiin 
kuin happoihin. Säilyvyysaika jopa 4,5 
vuotta.

Parempi mahdollisuus pelastaa silmät!

Cederroth silmänhuuhtelu-
pullo avautuu samalla, kun 
kierrät sen irti telineestä. 
Voit aloittaa huuhtelun 
välittömästi. 

Pullo on muotoiltu siten, että 
huuhdeltaessa silmä on runsaan 
virtauksen alla 1,5 minuutin ajan. 
Cederroth puskuroitu silmän-
huuhtelu vaikuttaa neutraloivasti 
emäs- ja happoroiskeisiin. 
Vaikutus on yleisesti tehok-
kaampi emäksiin kuin happoihin. 
Ainutlaatuinen silmäkuppi pitää 
silmän avoinna huuhtelun 
tehostamiseksi.
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Cederroth silmänhuuhteluasema
1 x Salvequick laastariautomaatti sis.
40 x Kangas- ja 45 x muovilaastari
1 x Silmänhuuhteluohje
1 x Avain
Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

REF 720900

Cederroth Silmänhuuhteluasema

HUOM! 
Silmänhuuhtelupullot on 
tilattava erikseen (REF 725200).



Cederroth Lämpökaappi
Lämpökaappi on tarkoitettu kahden 
Cederroth silmänhuuhtelupullon 
säilyttämiseen kylmissä olosuhteissa. 
Kaappi pitää silmänhuuhtelunesteen 
lämpötilan +20°C:ssa ympäristö-
lämpötilaan -20°C asti. Kaappi on 
valmistettu lämpöä eristävästä, iskun- 
sekä kemikaaleja kestävästä EPP:stä 
ja sisältää alumiinisen, termostaatilla 
varustetun lämpöelementin. Toimii 
automaattisesti sekä 12V että 24V 
jännitteellä ilman lisävarustusta (230V 
muuntajalla). Pistoke auton tai kuorma-
auton tupakan sytyttimelle. Varustettu 
jännitevahdilla. Sähköturvallisuustestat-
tu ja CE-merkitty.Silmänhuuhtelupullot 
tilattava erikseen (REF 725200). 
L 28 x K 32 x S 13 cm.

REF 790400
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Cederroth 
silmänhuuhtelupullo
2 x 500 ml, steriili, puskuroitu, 
säilöntäaineeton keittosuolaliuos. 
Kertakäyttöinen.
Pullon mitat: Ø 6,6 cm x 23,5 cm

REF 725200

Säilyvyysaika 4,5 vuotta

Cederroth seinäteline
Seinäteline 500 ml:n silmänhuuhtelu-
pullolle (REF 725200). Telineen mukana 
jälkivalaiseva käyttöopaste.
Mitat: L 9 x K 27 x S 7 cm

REF 7200

Cederroth seinäteline
Seinäteline kahdelle 500 ml:n silmän-
huuhtelupullolle (REF 725200). Telineen 
mukana jälkivalaiseva käyttöopaste.
Mitat: L 17 x K 29 x S 9 cm

REF 7202

Cederroth silmänhuuhtelu-
pullo, taskukoko
235 ml, steriili, puskuroitu, säilöntäainee-
ton keittosuolaliuos. Kertakäyttöinen. 
Pullon mitat L 7 x K 16 x S 4 cm

REF 7221

Säilyvyysaika 4,5 vuotta

Cederroth silmänhuuhtelu-
ampulli pahvikotelossa
Seinään kiinnitettävä automaatti, jossa 
10 x 20 ml:n huuhteluampullia pölyn ja 
roskien huuhtelemiseen. Sisältää fysiolo-
gista 0,9 % keittosuolaliuosta. 

REF 723000 
Saatavissa myös 12 kpl pakkauksena 
(REF 724000), joka sopii ensiapuasemaan. 
Katso sivu 27.

Silmänhuuhtelutelineen hihna
Pitää silmänhuuhtelupullon tukevasti 
telineessään työympäristössä, jossa pullo 
altistuu ravistelulle, esim. kuorma-autot, 
metsätyökoneet jne.

REF 7205

Vyökotelo
Vihreästä nylonista valmistettu 
vyökotelo taskukokoiselle Cederroth 
silmänhuuhtelupullolle (REF 7221). 
Mitat: L 8 x K 16 x S 4,5 cm.

REF 720300

Seinäteline
Cederroth silmänhuuhtelupakille
(REF 7255) ja ensiapupakeille.

REF 190400

Muuntaja
Kaksinkertaisesti eristetty kylmyyden 
kestämiseksi. Kapselointiluokka IP44. 
230V/14VDC, 30W. Voidaan yhdistää 
12/24V-pistokkeeseen.

REF 790500
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Cederroth 
silmänhuuhtelupakki
Sisältää 5 x 500 ml silmänhuuhtelu-
pulloja. Voidaan säilyttää Cederroth 
seinätelineessä (REF 190400).
Mitat: L 40 x K 28 x S 8,5 cm.

REF 7255

Kätevä ottaa mukaan
liikkuvassa työssä tai

sairaankuljetuksen ajaksi.

Helposti asennettava 
seinäteline jälkivalaise-
valla käyttöopasteellaSilmänhuuhtelu 

2 pulloa

Silmänhuuhtelupullo 
vyökotelossa.

Apu käden ulottuvilla!

Uutuus!

Cederroth huuhteluspray 
silmän ja haavojen 
puhdistukseen
Spray pölyn ja lian huuhteluun silmistä 
ja haavoista.  Spraypullossa on tasainen 
suihku ja yhteensä 5 minuutin huuhte-
luaika. Voidaan käyttää useita kertoja 
ja huuhteluneste säilyy steriilinä viimei-
seen pisaraan saakka. Sisältää 150 ml 
steriiliä keittosuolaliuosta, 0,9 % NaCl. 
Ympäristöystävällinen ponneaine. 
Sopii ensiapuasemaan. 

REF 726000

Uutuus!
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Vaihda laastari yhdellä kädellä
Kun laastari vedetään laastariautomaatista, 
toinen tarrapinnoista on valmis kiinni-
tettäväksi. Voit asettaa laastarin helposti 
paikoilleen yhdellä kädellä.

Ei turhaa hävikkiä
Täydennyspakkaukset ovat 
lukittuna automaatissa, mikä 
estää niiden hävikin. Tyhjät 
pakkaukset vaihdetaan helposti 
mukana tulevan avaimen avulla. Täytä käyttötarpeiden 

mukaan
Valittavana on erilaisia täydennys-
laastarivaihtoehtoja, katso s. 22.

Puhtaita, kuivia ja hygieenisiä
Uudessa automaatissa laastarit vedetään alaspäin. 
Näin vältetään muiden laastareiden likaantu-
minen tai kastuminen. Läpinäkyvä kansi suojaa 
laastareita lialta sekä pölyltä. Kannen läpi 
täydennystarve on helppo havaita. 
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Salvequick 
laastariautomaatti
Salvequick laastariautomaatti, 
40 x Kangaslaastari (REF 6444) ja 
45 x Muovilaastari (REF 6036).
1 x Avain
Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm

REF 490700

Uusi design!
Salvequick

Laastariautomaatti

Salvequick Laastariautomaatti

Salvequick laastariautomaatti sininen 
muovilaastari
Laastariautomaatissa käytettävät laastarit ovat sinisiä ja ne 
sopivat erityisesti elintarvikkeiden käsittelyyn. Salvequick 
sininen muovilaastari on helppo havaita ja se voidaan myös 
jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa käytettävillä 
metallinpaljastamilla. Automaatti sisältää 2 x 35 Salvequick 
sinistä laastaria (REF 6735CAP).

REF 490750

Sininen laastari elintarvikkeiden 
käsittelyyn!
Siniset laastarit on tarkoitettu erityisesti elintarvikealan käyttöön, 
koska sininen väri erottuu helposti. Salvequick sininen laastari on 
helppo jäljittää, ja se myös hälyttää useimmissa metallintunnisti-
missa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa.
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Salvequick muovilaastari
Täydennyspakkaus sisältää 45 laastaria 
(27 kpl 72 x 19 mm ja 18 kpl 72 x 25 mm). 
6 täydennyspakkausta/rasia.

REF 6036

Salvequick kangaslaastari
Täydennyspakkaus sisältää 40 laastaria 
(24 kpl 72 x 19 mm ja 16 kpl 72 x 25 mm). 
6 täydennyspakkausta/rasia.

REF 6444

Salvequick iso kangaslaastari
Täydennyspakkaus sisältää 21 laastaria 
(14 kpl 80 x 30 mm ja 7 kpl 80 x 60 mm). 
6 täydennyspakkausta/rasia.

REF 6470

Salvequick sormenpäälaastari
Täydennyspakkaus sisältää 15 laastaria 
(87 x 58 (23) mm). 6 täydennyspakkausta/rasia.

REF 6454

Salvequick sininen muovilaastari 
Täydennyspakkaus sisältää 35 steriiliä laastaria 
(21 kpl 72 x 19 mm ja 14 kpl 72 x 25 mm). Steriili, erittäin 
joustava. Hälyttää useimmissa metallintunnistimissa, joita 
käytetään elintarviketeollisuudessa. 6 täydennyspakkausta/rasia.

REF 6735CAP

Salvequick sininen muovilaastari/mix 
Täydennyspakkaus sisältää 30 steriiliä laastaria 
(15 kpl 63 x 39 (22) mm ja 15 kpl 72 x 19 mm). Sormenpää/
normaali. Steriili, erittäin joustava. Hälyttää useimmissa 
metallintunnistimissa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa. 
6 täydennyspakkausta/rasia

REF 6754CAP

Salvequick kuitukangaslaastari (Sensitive)
Herkälle iholle. Täydennyspakkaus sisältää 
43 laastaria (27 kpl 72 x 19 mm ja 16 kpl 72 x 25 mm). 
6 täydennyspakkausta/rasia.

REF 6943

22

Laastariautomaatin täydennyspakkaukset
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Salvequick sininen muovilaastari rasiassa
Salvequick yksittäispakatut, siniset muovilaastarit sopivat 
erityisesti elintarviketeollisuusalan työpaikoille ja keittiöihin. 
Sininen muovilaastari on helppo havaita ja se voidaan myös 
jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa käytettävillä 
metallinpaljastimilla. Haavatyyny on laastaria hieman kapeampi, 
jotta laastari istuu tiivisti haavan ympärillä. Pakkaus sisältää 
300 kpl yksittäispakattuja laastareita (72 x 19 mm).

REF 673511

Erityisen joustava • Vettä hylkivä • Hälyttää metallintunnistimissa

Salvequick Quick Healing
Salvequick Quick Healing on erityislaastari nopeaan haavan-
hoitoon. Vesitiivis laastari luo haavan ympärille kosteutta, mikä 
nopeuttaa haavan parantumista. Vähentää samalla arpikudoksen 
muodostumista ja tulehdusriskiä. Laastaria ei saa käyttää jo tuleh-
tuneeseen haavaan. Puhdista haava ja vaihda laastari päivittäin.
Pakkaus sisältää 50 kpl yksittäispakattuja laastareita 
(76 x 54 mm).

REF 673510

Hoitaa nopeasti • Vesitiivis • Läpinäkyvä

Salvequick Maxi Cover
Salvequick Maxi Cover on pikaside, jossa on haavatyyny ja 
itsekiinnittyvä liimapinta haavatyynyn ympärillä. Sopii suurem-
mille haavoille, joihin tavallinen laastari ei riitä. Hellävarainen 
liimapinta ja erittäin imukykyinen haavatyyny. Pakkaus sisältää 
50 kpl steriilejä, yksittäispakattuja laastareita (76 x 54 mm). 

REF 673512

Laadukas • Steriili • Joustava

Cederroth Soft laastari
Cederroth Soft Laastari on tiiviisti istuva, joustava side, joka soveltuu 
kaikenlaisiin pieniin haavoihin riippumatta lämmöstä, kylmästä, 
kosteudesta tai kuivuudesta ja pysyy jopa vedessä. Cederroth Soft 
laastari on itsekiinnittyvä ja liimaton, eikä siksi tartu kiinni ihoon tai kar-
voihin. Kaksi värivaihtoehtoa: ihonvärinen ja sininen. Sininen laastari on 
tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeiden käsittelyssä. Sisältää lateksia. 
6 cm x 2 m /rasia. 2 rasiaa/myyntipakkaus.

REF 666100, ihonvärinen
REF 676100, sininen

Liimaton laastari • Itsekiinnittyvä • Voidaan käyttää vedessä • Joustava
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Uutuus!

Uutuus! Uutuus!

Laastareita kaikille ammattiryhmille

Uutuus! 
Erittäin fi ksu laastari.
Soft laastari on liimaton, joustava, 
itsekiinnittyvä side haavojen 
nopeaan ja helppoon hoitamiseen. 

Cederroth Burn Cover palovammalaastari
Hydrogeelilaastari, joka suojaa ja lievittää kipua pienissä palovammoissa. 
Burn Cover laastaria voidaan käyttää myös pieniin haavoihin ja 
hiertymiin. Sinisen värin ansiosta laastari erottuu hyvin ja sitä 
voidaan käyttää myös elintarvikkeita käsiteltäessä. Haavatyyny 
koostuu hydrogeelistä eikä tartu haavaan. Vesitiivis ja steriili. 
Jäähdytä palovammaa vähintään 20 minuuttia Cederroth Burn Gel 
palovammageelillä tai haalealla vedellä, ennen kuin käytät laastaria. 
Pakkaus sisältää 14 laastaria  (6 kpl 74 x 45 mm, 8 kpl 56 x 26 mm)

REF 901902

Lievittää kipua • Hoitaa tehokkaasti • Ei tartu haavaan

Uutuus!
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Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoitukseen: Paineside, 
tukiside, peiteside ja palovammaside. Sisältää 1 kpl haavaside 
(14 x 23 cm) ja 2 kpl joustoside (10 cm x 3 m). Selkeät käyttö-
ohjeet tuotepakkauksen sisäpuolella.

REF 1910

Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoitukseen. Sopii erityi-
sesti sormien ja varpaiden haavojen sidontaan. Sisältää 1 kpl 
haavaside (8 x 12 cm) ja 1 kpl joustoside (6 cm x 3 m). Selkeät 
käyttöohjeet tuotepakkauksen sisäpuolella.

REF 1911

Cederroth kolmioliinapakkaus
Voidaan käyttää kannattamaan loukkaantunutta käsivartta 
tai haavasiteen kiinnittämiseen mm. pään vammoissa. Sisältää 
2 kpl kolmioliinoja ja 6 kpl hakaneuloja.

REF 1889

Cederroth tartuntasuojapakkaus
Suojaa suoralta kosketukselta elvytystilanteessa. Sisältää 1 kpl 
elvytyssuoja (yksisuuntainen venttiili), 2 paria suojakäsineitä ja 
2 kpl Savett Safety Skin Cleanser puhdistuspyyhkeitä (sisältää 
70 % alkoholia).

REF 2596

Salvequick haavapyyhetäydennys
Haavanpuhdistuspyyhe korvaa vanun ja puhdistusaineen. 
Sisältö: 20 x Salvequick haavapyyhe (11 x 12 cm), jossa 0,9 % 
keittosuolaliuos. Steriilejä, yksittäispakattuja. Sopii Cederroth 
ensiapuasemaan (REF 490900).

REF 323700
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Täydennystuotteet

Savett haavapyyhetäydennys 
Haavanpuhdistuspyyhe korvaa vanun ja puhdistusaineen. 
Sisältö: 40 x Savett haavapyyhe (11 x 12 cm), jossa 0,9 % 
keittosuolaliuos. Steriilejä, yksittäispakattuja. Täydennystuote 
sopii haavanhoitopisteeseen REF 190900, varastokaappiin 
haavanhoitopisteellä REF 290900 ja Savett haavapyyheauto-
maattiin REF 3250.

REF 3227

Cederroth silmänhuuhteluampulli
Silmänhuuhteluampulli pölyn ja roskien huuhtelemiseen. Sopii 
ensiapuasemaan. Pakkauksessa 12 x 20 ml. Sisältää fysiologista 
0,9 % keittosuolaliuosta.

REF 724000
(Saatavissa myös seinäautomaattina. REF 723000, katso s. 17.)

Uutuus!

Cederroth huuhteluspray silmän ja haavojen 
puhdistukseen
Spray pölyn ja lian huuhteluun silmistä ja haavoista.  Spraypullossa 
on tasainen suihku ja yhteensä 5 minuutin huuhteluaika. Voidaan 
käyttää useita kertoja ja huuhteluneste säilyy steriilinä viimeiseen 
pisaraan saakka. Sisältää 150 ml steriiliä keittosuolaliuosta, 0,9 % 
NaCl. Ympäristöystävällinen ponneaine. Sopii ensiapuasemaan. 

REF 726000

Uutuus!
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Täydennyspakkaus ensiapuasemaan
Sisältö

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus
20 x Salvequick haavapyyhe
40 x Salvequick kangaslaastari
45 x Salvequick muovilaastari
1 x Hätäensiapuohje
1 x Avain

REF 492640
Sopii ensiapuasemaan (REF 490900)

Täydennyspakkaus haavanhoitopisteeseen
Sisältö

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus
40 x Savett haavapyyhe
40 x Salvequick kangaslaastari
45 x Salvequick muovilaastari
1 x Hätäensiapuohje
1 x Avain

REF 264000
Sopii haavanhoitopisteeseen (REF 190900)

Ensiapukaapin sisältö

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus
2 x Elastinen tukiside
2 x Kylmähaudepussi
1 x Hätäensiapuohje

REF 2030
Täydennyspakkaus ensiapukaappiin (REF 1510).

Täydennystuotteet

T d kk i

Cederroth Burn Gel palovammataitos
Palovammoihin, hyönteisten puremiin ja auringon polttamalle 
iholle. Ehkäisee tulehdusta ja nopeuttaa paranemista. Vesiliu-
koinen. Sisältää teepuuöljyä. Steriilit haavasiteet 10 x 10 cm, 
2 kpl/rasia.

REF 901900

Cederroth Burn Gel Spray

Palovammoihin, hyönteisten puremiin ja auringon polttamalle 
iholle. Viilentää nopeasti ja lievittää kipua tehokkaasti. Ehkäisee 
tulehdusta ja nopeuttaa paranemista. Suihkuta palovammaan 
paksu kerros geeliä. Vesiliukoinen. Sisältää teepuuöljyä. 
Suihkepullo, 50 ml.

REF 901901

2

REFREF 90909 19019011

Ensiapu palovammoihin.
Burn Gel viilentää nopeasti ja lievittää kipua 
tehokkaasti palovamman sattuessa. Pidä aina 
saatavilla keittiössä, sekä kotona että töissä. 
Jäähdytyksen jälkeen voit suojata palovamman 
Burn Cover laastarilla.

Uutuus!

Uutuus!

Cederroth Burn Cover palovammalaastari
Hydrogeelilaastari, joka suojaa ja lievittää kipua pienissä 
palovammoissa. Burn Cover laastaria voidaan käyttää myös 
pieniin haavoihin ja hiertymiin. Sinisen värin ansiosta laastari 
erottuu hyvin ja sitä voidaan käyttää myös elintarvikkeita 
käsiteltäessä. Haavatyyny koostuu hydrogeelistä eikä tartu 
haavaan. Vesitiivis ja steriili. Jäähdytä palovammaa vähintään 
20 minuuttia Cederroth Burn Gel palovammageelillä tai 
haalealla vedellä, ennen kuin käytät laastaria. Pakkaus sisältää 
14 laastaria  (6 kpl 74 x 45 mm, 8 kpl 56 x 26 mm)

REF 901902

Lievittää kipua • Hoitaa tehokkaasti • Ei tartu haavaan

Uutuus!



Ensiapulaukut/-pakit
Mukaan otettava päivystysvastaanotto.

Cederrothin monipuolisesti varustetut ea-pakit ja -laukut 
ovat asianmukaiseti sijoitettuina nopeasti mukaan otet-
tavissa ja käyttövalmiita erilaisiin auttamistilanteisiin. 
Pakkaukset on suunniteltu sekä työpaikoille että vapaa-
ajalle. Niin työpisteisiin, työkoneisiin kuin autoihin, 
veneisiin ja kesämökille.
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Cederroth ensiapupakki
Reilun kokoinen, hyvin varustettu pakki kantokahvalla. 
Valmistettu kestävästä kovamuovista. Kannessa ensiapuohjeet 
ja laastariautomaatti. Tuotteet on jaettu selkeästi eri lokeroi-
hin. Täydennä tarvittaessa mm. 500 ml huuhtelupullolla, 
(REF 725200), kylmähaudepussilla (REF 2194), palovamma-
tuotteilla (REF 901900,901901). L 40 x K 28 x S 9 cm.  
Katso sisältö sivulta 39.

REF 194100

Seinäteline
Pidä ensiapupakki näkyvillä peltisessä seinätelineessä. 
Sopii Cederroth ensiapupakeille sekä silmänhuuhtelupakille.

REF 190400

Cederroth iso ensiapupakki 
Tuotteet ovat selkeästi näkyvillä läpinäkyvän kannen 
takana, jolloin myös täydennystarpeet on helppo 
havaita. Valmistettu kolhuja kestävästä kovamuovista, 
joka suojaa tuotteita pölyltä, lialta ja kosteudelta myös 
vaativassa ympäristössä. Mitat: L 40 x K 28 x S 9 cm.
Katso sisältö sivulta 39.

REF 194200
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Ensiapupakit
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Cederroth pieni ensiapupakki
Muovipakki, jonka tiivis kansi ja kumilistat suojaavat 
pölyltä ja kosteudelta. Mitat: L 26 x K 17 x S 8 cm.
Katso sisältö sivulta 39.

REF 194700

32

Sijoita ensiapupakki ensiapuaseman / -kaapin 
viereen työpisteissä, joissa tapaturman vaara on 
ilmeinen tai erityinen. Monipuolisesti varustettu 
ea-pakki on nopeasti mukaan otettavissa kun 
auttamistilanne sitä vaatii.
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Cederroth reissumiehen 
ensiapupakkaus
Helppo ottaa mukaan. Vyölenkillinen pakkaus 
kestävää nylonia, vetoketju kolmella sivulla. 
Mitat: L 21 x K 15 x S 8 cm. 
Katso sisältö sivulta 40.

REF 1956

Cederroth ensiapulaukku 
Tämä ensiapulaukku on erittäin monipuolisesti varustettu. 
Sisältö on selkeästi esillä läpinäkyvässä muovitaskustossa, 
joka voidaan levittää maahan onnettomuuspaikalla. Sopiva 
esim. henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Pakkaus kestä-
vää nylonia, vetoketju kolmella sivulla.  
Mitat: L 33 x K 24 x S 3 cm. Katso sisältö sivulta 40.

REF 1070

Cederroth taskupakkaus 
Helppo ottaa mukaan metsään ja maastoon. Pakkaus nylonia, 
tarrakiinnitys ja vyölenkki. Mitat: L 9 x K 14 x S 2 cm. 
Katso sisältö sivulta 40.

REF 1948
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Ensiapulaukut
Löytyykö sinun autostasi 
ensiapulaukku?
Tarkista pakkauksen sisältö ja kunto. Tilaa tarvittaessa uusi, 
monipuolinen Cederroth ensiapulaukku (REF 1070).
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Savett Safety Skin Cleanser
Steriili puhdistuspyyhe tehokkaaseen käsien puhdistukseen ja 
desinfi ointiin. Sisältää 70 % alkoholia.

REF 3387, 600 kpl/ltk.
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Cederroth opastekilvet
Kovamuovista valmistettu jälkivalaiseva kilpi. Latautuu päivänvalossa tai keinovalossa ja hehkuu pimeässä. Täyttää DIN 67510 
-vaatimukset. Käytetään joko yksipuoleisena tai seinäpidikkeen avulla kaksipuoleisena.

REF 1735 Nuoli
REF 1738 Risti
REF 1740 Silmänhuuhtelu
Lisätarvikkeet: REF 1750 Itsekiinnittyvä muovinen seinäpidike.

Savett haavapyyheautomaatti 
Haavanpuhdistuspyyhe korvaa vanun ja puhdistusaineen. 
Täydennyspakkaus on lukittuna automaatissa ja vaihdetaan 
mukana toimitettavan avaimen avulla. Sisältö: 40 x Savett 
haavapyyhe (11 x 12 cm), jossa 0,9 % keittosuolaliuos. 
Mitat: L 7 x K 16 x S 7 cm.

REF 3250, Savett haavapyyheautomaatti
REF 3227, Savett täydennyspakkaus (40 kpl)

Muut tuotteet

Cederroth pelastuspeite
Peite, jossa lämpöä eristävä alumiini-
pinta, suojaa kylmettymiseltä.

REF 1892

Salve kylmähaude
Kertakäyttöinen kylmähaude venähdysten 
ensiapuun, lievittää särkyä ja turvotusta.

REF 2195 – 30 kpl
REF 2194 – 3 kpl

Cederroth päänside
Steriili haavataitos, 20 x 40 cm,  ja verkko-
side mm. pään alueen vammoihin.

REF 1893

Laastari- ja haavapyyhepussi
20 x Salvequick laastaria ja 
10 x Savett haavapyyhettä.

REF 1880

Elastinen tukiside
Pituus 4 m venytettynä, leveys 8 cm. 
Mukana kiinnikkeet.

REF 1882

Cederroth elvytyssuoja
Apuväline puhalluselvytyksen antamiseen.
Suojaa suoralta kosketukselta elvytysti-
lanteessa. Suojaliinaan on painettu selkeät 
elvytysohjeet.

REF 1921

Cederroth elvytyssuoja 
avaimenperässä.

REF 1925
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Sisältö

Pieni haavanhoitopiste
REF 191400

1 x Salvequick laastariautomaatti sis.
40 x kangas- ja 45 x muovilaastari

1 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

Varastokaappi haavanhoitopisteellä
REF 290900

1 x Salvequick laastariautomaatti sis.
40 x kangas- ja 45 x muovilaastari

7 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 

9 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 

4 x Cederroth tartuntasuojapakkaus 

6 x 40 Salvequick kangaslaastari 

6 x 45 Salvequick muovilaastari 

6 x 15 Salvequick sormenpäälaastari 

6 x 21 Salvequick iso kangaslaastari 

4 x 40 Savett haavapyyhe

1 x Savett haavapyyheautomaatti 

1 x Sakset ja pinsetit

1 x Hätäensiapuohje

Pieni ensiapukaappi haavanhoitopisteellä
REF 291400

1 x Salvequick laastariautomaatti sis. 
40 x kangas- ja 45 x muovilaastari

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 

4 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 

1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus 

6 x 40 Salvequick kangaslaastari 

6 x 45 Salvequick muovilaastari 

1 x Sakset ja pinsetit

Pieni ensiapupakki
REF 194700

1 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 

4 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 

1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus 

20 x Salvequick laastari 

10 x Savett haavapyyhe

1 x Päänside 

1 x Sakset ja pinsetit

1 x Hätäensiapuopas

Ensiapupakki
REF 194100

1 x Salvequick laastariautomaatti sis. 
40 x kangas- ja 45 x muovilaastari

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 

4 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 

1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus 

2 x Elastinen tukiside 

10 x Savett haavapyyhe

2 x Päänside 

1 x Sakset ja pinsetit

1 x Hätäensiapuohje

Ensiapukaapin (REF 1510) sisältö 
REF 2030

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus

2 x Elastinen tukiside

2 x Salve kylmähaude

1 x Hätäensiapuohje

1 x Avain

Iso ensiapupakki
REF 194200

4 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

4 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus

2 x Elastinen tukiside

20 x Salvequick laastari 

10 x Savett haavapyyhe

2 x Salve kylmähaude

2 x Pelastuspeite

1 x Päänside

1 x Sakset ja pinsetit

1 x Hätäensiapuopas

Ensiapuasema
REF 490900

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus

2 x 20 Salvequick haavapyyhe

1 x Salvequick laastariautomaatti, sis. 
40 x kangas- ja 45 x muovilaastaria

1 x (50 kpl) Salvequick Quick Healing 
kalvolaastari

1 x Hätäensiapuohje

1 x Avain

Silmänhuuhteluasema
REF 720900

2 x Teline 500 ml:n huuhtelupulloille

1 x Salvequick laastariautomaatti, sis.

40 x kangas- ja 45 x muovilaastaria

1 x Silmänhuuhteluohje

1 x Avain

HUOM! Silmänhuuhtelupullot on tilattava 
erikseen (REF 725200).

Ensiapuasema Pro
REF 490950

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

20 x Salvequick haavapyyhe

2 x Cederroth Burn Gel spray 50 ml

2 x Cederroth Burn Gel palovammataitos 
2 kpl/pakkaus

1 x Cederroth Soft laastari, sininen

1 x Elvytyssuoja

1 x Salvequick laastariautomaatti
(sis. 65 sinistä muovilaastaria,
6735CAP ja 6754CAP)

1 x Avain

Laastariautomaatti Laastariautomaatti
REF 490700 REF 490750

40 x Kangaslaastaria  Sininen muovilaastari
 2 x 35 (REF 6735CAP)

45 x Muovilaastaria

1 x Avain 1 x Avain

Täydennyspakkaus REF 492640 
ensiapuasemaan (REF 490900)

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus

20 x Salvequick haavapyyhe

40 x Salvequick kangaslaastari

45 x Salvequick muovilaastari

1 x Hätäensiapuohje

1 x Avain

Täydennyspakkaus REF 264000 
haavanhoitopisteeseen (REF 190900)

2 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 

3 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 

1 x Cederroth tartuntasuojapakkaus 

40 x Salvequick kangaslaastari 

45 x Salvequick muovilaastari 

40 x Savett haavapyyhe 

1 x Hätäensiapuohje

1 x Avain

TäydTäyddennyennyennyennyspaksspakkauskausaus REFREFREFFE 49249244 640 640 40640 TTTTä dTä d kkkk REFREFR 2642642 00000000TT
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Ensiapulaukku
REF 1070

20 x Salvequick laastari 

3 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 

2 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 

10 x Savett haavapyyhe 

1 x Elvytyssuoja 

4 x Suojakäsine 

2 x Savett Safety Skin Cleanser 

2 x Kolmioliina 

1 x Päänside 

2 x Elastinen tukiside 

1 x Turvavyöleikkuri 

2 x Metalloitu haavaside 20 x 40 cm

1 x Pelastuspeite

1 x Hätäensiapuohje

Taskupakkaus
REF 1948

6 x Salvequick laastari 

1 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 

2 x Savett haavapyyhe 

2 x Elastinen kangaslaastari 

Reissumiehen ensiapupakkaus
REF 1956

20 x Salvequick laastari 

1 x Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 

1 x Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 

10 x Savett haavapyyhe

4 x Suojakäsine 

1 x Kolmioliina 

1 x Päänside 

1 x Elastinen tukiside 

1 x Turvavyöleikkuri 

1 x Pelastuspeite 

1 x Hätäensiapuohje

Sisältö

Vakavassa onnettomuudessa on tärkeää toimia nopeasti. Kertaa ensiaputaitosi osoitteessa 
www.fi rstaid.cederroth.com. Opettele toimimaan onnettomuustilanteissa ja äkillisissä 
sairastapauksissa, olipa uhrina aikuinen tai lapsi. Lähetä linkki myös työkavereillesi ja läheisillesi.

Verkkosivustollamme voit myös ladata hätäensiapuohjeet kännykkääsi, tutustua koko 
tuote- ja palveluvalikoimaamme ja tilata ensiaputarvikkeita ja täydennystuotteita.

Osaatko antaa ensiapua?

41
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Onnettomuustilanteissa on tärkeää toimia nopeasti. 
Käytä tarkistuslistaa apuna ja huolehdi siitä, että työpaikallasi 
on riittävä valmius onnettomuuksien varalta. Ota myös 
huomioon erityistarpeenne ensiaputarvikkeiden valinnassa.

Onko työpaikkasi 
ensiapuvalmius riittävä? 
Käytä apuna tarkistus-
listaamme.

■  Ensiaputarvikkeiden valinta perustuu työpaikan olosuhteisiin nähden 
riittävään ja asianmukaiseen, työpaikan riskit huomioivaan arviointiin.

■  Ensiaputarvikkeet mahdollistavat tehokkaan ensiavun työntekijöille, 
muille työpaikalla oleville henkilöille sekä kiinteän työpaikan 
ulkopuolella matkatöitä tekeville työntekijöille.

■  Ensiaputarvikkeet on sijoitettu niin, että ne ovat kaikkien ulottuvilla 
ja helposti löydettävissä.

■  Ensiapuvälineiden sijainti on merkitty asianmukaisesti opastekilvin.

■  Työpaikoilla, joissa on syövyttävien ja myrkyllisten kemikaalien 
roiskumisvaara, on silmien huuhtelua varten tarkoitettu varustus, 
kuten riittävä määrä puskuroitua silmänhuuhtelunestettä tärkeään 
ensihuuhteluun ja sairaankuljetukseen sekä silmä- ja hätäsuihkut. 

■  Työpisteet, joissa on palovammojen riski, on varustettu jäähdyttävillä 
palovammatuotteilla.

■  Työpaikalla on toimivat rutiinit ensiapuvarustuksen ylläpitoon, 
säännöllisiin tarkistuksiin ja päivitykseen. 

■  Ensiaputaitoisten työntekijöiden lukumäärä on riittävä ja kaikki 
työntekijät tietävät miten onnettomuustilanteessa tulee toimia.

■  Toimintaohjeisiin on kirjattu menettelytavat onnettomuustilanteiden 
varalta ja ohjeet ovat kaikkien tiedossa.

■  Onnettomuustilanteiden jälkihoidossa tarvittava kriisitilanteiden 
henkinen jälkihoito ja kriisituen järjestäminen on organisoitu.




