
Otwieramy najmniejszy 
na świecie punkt  
pomocy doraźnej

Wejdź



Nowość! 
Apteczka pierwszej pomocy Cederroth 

z higieniczną klapką zabezpieczającą 
przed kurzem i wilgocią.
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Informacje niezbędne dla wszystkich osób 
odpowiedzialnych za pierwszą pomoc

Przejrzysta prezentacja
W punkcie znajdują się zrozumiałe instrukcje 
pierwszej pomocy oraz wyraźne instruk-
cje wydrukowane na opakowaniu każdego 
produktu.

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

Plaster szybkogojący
Salvequick Quick Healing - plaster w pudełku, 
nie absorbujący wody do szybkiego gojenia 
się ran.

Łatwe uzupełnianie
Przez przezroczystą klapkę od razu widać, 
kiedy produkty wymagają uzupełnienia.

Nasza zielona apteczka ścienna od same-
go początku stanowiła novum w dziedzinie 
pierwszej pomocy i cieszymy się, że możemy 
przedstawić naszą nową apteczkę pierwszej 
pomocy. Na życzenie klientów wprowadziliśmy 
szereg usprawnień i nowinek! Nowa apteczka 
pierwszej pomocy jest bardziej higieniczna i 
lepiej dostosowana do zróżnicowanych potrzeb 
leczniczych. Produkty są zabezpieczone przed 

kurzem i zanieczyszczeniem przezroczystą klap-
ką i gumową uszczelką, co zapewnia urządzeniu 
wyższy poziom higieny i stałą gotowość do 
użycia. Mamy nadzieję, że wyposażenie stanowi-
ska pracy w kompletny sprzęt pierwszej pomo-
cy spowoduje, że więcej osób będzie mogło i 
miało odwagę ratować życie w razie wypadku. 
Taki jest nasz ostateczny cel, do którego żarliwie 
zmierzamy. 

W punkcie znajdują się zrozumiałe instrukcje 
pierwszej pomocy oraz wyraźne instruk-
cje wydrukowane na opakowaniu każdego 

Plaster wyciągany ku dołowi
Plastry w nowym automacie wyciąga się 
ku dołowi, zapobiegając zanieczyszcze-

Salvequick Quick Healing - plaster w pudełku, 
nie absorbujący wody do szybkiego gojenia 

Przez przezroczystą klapkę od razu widać, 
kiedy produkty wymagają uzupełnienia.

Higienicznie czysty!
Problemem na wielu stanowiskach pracy jest to, 
że sprzęt pierwszej pomocy pokrywa się kurzem 
i ulega zanieczyszczeniu. Nowy wzor z ochronną 
klapką zapewnia utrzymanie sprzętu w czystości 
nawet w środowisku wywołującym duże zanie-
czyszczenie.

Przedtem

Teraz

PrzedtemPrzedtem

Miejsce na dodatkowe 
wyposażenie
Dwa dodatkowe miejsca dają możliwość 
dostosowania zawartości do szczególnych 
potrzeb wynikających z miejsca pracy. Może 
warto by uzupełnić je dodatkowym plastrem 
lub płukanką do oczu Cederroth w wersji 
kieszonkowej (REF 7221)?
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Czasami trzeba coś postawić 
na głowie.

Kiedy sekundy decydują ...

Higieniczna klapka
Butelki są zabezpieczone przed kurzem i 
zanieczyszczeniem przezroczystą klapką i 
gumową uszczelką, co umożliwia umiesz-
czenie apteczki także w środowisku 
wywołującym duże zanieczyszczenie.

Automat na plaster w dodatkowej 
przegródce
Szafka na płukankę do oczu zawiera automat na 
plaster Salvequick oraz dodatkowe miejsce na 
własne wyposażenie, np.: opatrunek do tamowa-
nia krwi, okulary lub rękawice ochronne.

Czysto, sucho i higienicznie
Przezroczysta klapka chroni przed zanieczysz-
czeniem i kurzem, pozwalając przy tym na 
łatwe stwierdzenie, że należy uzupełnić plaster.

Nowość!
Szafka na płukankę do 

oczu Cederroth

Po co odwracać automat na plaster do góry 
nogami? Jako że plastry w naszym nowym 
automacie wyciąga się ku dołowi, unika się 
zanieczyszczenia lub zakrwawienia pozostałych. 
Przy wyciąganiu plastra z automatu zostaje 

Nowa szafka na płukankę do oczu Cederroth 
jest tak zaprojektowana, aby zapewnić szybkie 
udzielenie pomocy. Szafka ma miejsce na 2 butel-
ki, które otwierają się automatycznie przy wykrę-odsłonięta jedna powierzchnia przyczepna i 

plaster jest gotowy do użycia. Rozwiązanie tak 
wygodne, że możesz zmienić sobie plaster 
nawet jedną ręką.

ceniu ich z uchwytów. Butelki są ukształtowane 
tak, aby zapewnić obfi te przepłukiwanie oka w 
czasie około1,5 minuty. Mają najdłuższy okres 
przydatności do użycia wynoszący 4,5 roku.

Płyn buforowy zwiększa szansę 
na uratowanie oczu
Płukanka do oczu Cederroth działa w celu 
zneutralizowania wartości pH oka, tzn. 
wywiera neutralizujący wpływ na bry-
zgające krople zasad lub kwasów, co daje 
szybszy rezultat niż przy użyciu roztworu 
soli kuchennej. Generalnie działa silniej na 
zasady niż kwasy.

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.

Nowość!
Salvequick

Automat na plaster
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Wykaz zawartości

Szafka na płukankę do 
oczu Cederroth
1 automat na plaster zawierający
40 szt. plastrów tekstylnych i 45 szt. plastrów 
plastikowych
1 egz. - instrukcja płukania oczu
1 szt. - klucz
Wymiary: 29 x 56 x 12 cm (S x W x G)
REF 720900

Automat na plaster Salvequick
Automat na plaster Salvequick zawierający
45 szt. plastrów plastikowych (REF 6036) i 
45 szt. plastrów plastikowych (REF 6036)
1 szt. - klucz
Wymiary: 23 x 12 x 5,5 cm (S x W x G)
REF 490700

Apteczka pierwszej pomocy Cederroth
2 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1
3 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1
1 zestaw ochronny Cederroth
2 x 20 szt. - myjki do ran Salvequick
1 automat na plaster zawierający 40 szt. plastrów tekstylnych i 45 szt. 
plastrów plastikowych
1 pudełko (50 szt.) - plaster Salvequick do szybkiego gojenia się ran
1 egz. - instrukcja pierwszej pomocy
1 szt. - klucz
Wymiary: 29 x 56 x 12 cm (S x W x G)
REF 490900

Otwórz punkt pomocy 
natychmiastowej!
Otwórz najmniejszy na świecie punkt pomocy 
natychmiastowej na swoim stanowisku pracy - 
ustaw obok siebie apteczkę pierwszej pomocy 
i szafkę na płukankę do oczu, aby zapewnić 
najwyższą gotowość.

Uwaga! Płukanka do oczu nie 
stanowi wyposażenia standardo-
wego. Należy złożyć oddzielne 
zamówienie (REF 725200)
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Cederroth 4-in-1
Opatrunek do tamowania krwi

Uniwersalny opatrunek spełniający 4 funk-
cje: opatrunku uciskowego, wspierającego, 
zakrywającego i na oparzenia. Sterylny.
REF 1910

Mały opatrunek do tamowania 
krwi Cederroth 4-in-1

Odpowiednie do palców rąk i nóg. Sterylny.
REF 1911

Zestaw ochronny Cederroth

Maska oddechowa z zaworem jednokie-
runkowym,  2 pary rękawic i 2 szt. Savett 
Safety Środek dezynfekujący do skóry Skin 
Cleanser
REF 2596

Płukanka do oczu Cederroth

2 x 500 ml sterylnego roztworu buforowe-
go soli kuchennej bez konserwantów do 
użytku jednorazowego. Pasuje do szafki na 
płukankę Cederroth (REF 720900).
Okres przydatności do użycia: 4,5 roku.
REF 725200

Wkłady zapasowe
Pomyśl o dostosowaniu sprzętu pierwszej 
pomocy do specyfi cznych potrzeb swoich pra-
cowników. Dobrym pomysłem może być także 

kontrolowanie stanu produktów oznaczonych 
terminem przydatności do użycia, przykładowo, 
w trakcie kontroli stanu BHP w zakładzie.

Chusta ratunkowa Cederroth

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

Płukanka do oczu Ceder-
roth w wersji kieszonkowej

235 ml sterylnego roztworu buforowego 
soli kuchennej bez konserwantów do 
użytku jednorazowego. Okres przydatno-
ści do użycia: 4,5 roku.
REF 7221
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Salvequick Quick Healing

Duży nie absorbujący wody plaster, 
szczelnie zamykający ranę.
Umożliwia szybsze gojenie się rany.
50 szt. plastrów/pudełko.
REF 673510

Myjka do ran Salvequick

Sterylny fi zjologiczny roztwór soli 
kuchennej.
20 szt./pudełko.
REF 323700

Plaster tekstylny 
Salvequick

6 x 40 szt. plastrów/pudełko
REF 6444

Plaster Salvequick 
na opuszki palców

6 x 15 szt. plastrów/pudełko
REF 6454

Plastry tekstylne dużych 
rozmiarów Salvequick

6 x 21 szt. plastrów/pudełko
REF 6470

Salvequick Blue 
Detectable

6 x 35 szt. plastrów/pudełko 
Sterylne.
Wyjątkowo miękkie i podatne.
REF 6735CAP

Salvequick Blue 
Detectable

Opuszek palca/regularny. 6 x 30 szt. plastrów/
pudełko. Sterylne.
Wyjątkowo miękkie i podatne.
REF 6754CAP

Plaster Salvequick 
z włókniny

6 x 43 szt. plastrów/pudełko
Na skórę wrażliwą.
REF 6943

Plaster plastikowy 
Salvequick

6 x 45 szt. plastrów/pudełko
REF 6036

Nowość!
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Wkład zapasowy do apteczki 
pierwszej pomocy Cederroth

2 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1
3 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1
1 zestaw ochronny Cederroth
1 x 20 szt. - myjki do ran Savequick
40 szt. plastrów tekstylnych i 45 szt. 
plastrów plastikowych
1 egz. - instrukcja pierwszej pomocy
1 szt. - klucz
REF 492640REF 492640

3 opatrunki do tamowania krwi Cederroth 4-in-1

Niebieski plaster do pracy przy 
produktach spożywczych!
Nasze niebieskie plastry są odpowiednie przy obróbce 
produktów spożywczych. Są wykrywalne; ich obecność 
wykrywa większość detektorów metalu (REF 6735CAP, 
6754CAP). Niebieski plaster można także łatwiej zobaczyć.

Cederroth Soft Foam Bandage

Plaster bez kleju. Samoprzylepny. Może być 
używany w wodzie. Nie przywiera do ran ani skóry.
Rolka o szerokości 6 cm x 2 metry. 
W sprzedaży dostępny w dwupaku. 
REF 666100   Soft Foam Bandage
REF 676100   Blue Soft Foam Bandage

Nowość!
Uwaga! Przez Internet 
naucz się jak ratować życie.
Wejdź na naszą stronę internetową i poznaj zasa-
dy udzielania pierwszej pomocy - krok za krokiem. 
Jest tam aplikacja zawierająca czytelne instrukcje 
dotyczące najlepszego sposobu udzielania pierw-
szej pomocy przy różnego typu uszkodzeniach u 
osób dorosłych i dzieci w różnym wieku. Może to 
właśnie Ty staniesz się tym aniołem, który ratuje 
komuś życie!



Pierwsza pomoc dla wszystkich. Wszędzie.

www.firstaid.cederroth.com  
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