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CEDERROTH 
WOUND CARE  
DISPENSER BLUE

CEDERROTH WOUND CARE DISPENSER BLUE REF 51011009
Wymiary szer. 20 x wys. 16 x gł 32 cm

1 opakowanie (x 40) myjek do ran Salvequick (REF 3227)
1 Cederroth Soft Foam Dispenser zawierający plaster Soft Foam Blue 

wymiarach 4,5 m (REF 51011010) 
2 opakowania (x 35) plastrów Blue Detectable regular (REF 51030127)
1 opakowanie (x 30) plastrów Blue Detectable regular/fingertip  

(REF 51030126)
1 klucz do uzupełnianial

Plaster, myjki do ran  
i Soft Foam Bandage  
w praktycznym  
dozowniku 

CEDERROTH  

FIRST AID & BURN  
STATION

Apteczki pierwszej pomocy do 
miejsc pracy o wysokim ryzyku 
wystąpienia oparzeń i/lub gdzie 
pracuje się z żywnością, np. kuch-
nie przemysłowe lub pomiesz- 
czenia w przemyśle spożywczym. 
Teraz z nowym żelem 
Cederroth Burn Gel 100 ml. 
Zawiera również samoprzylepny, 
bezklejowy plaster Soft Foam 
Blue, który nie odkleja się nawet 
w wodzie, niebieskie plastry 
wykrywane przez detektory 
metalu oraz środki na oparzenia, 
takie jak opatrunki, spray i plaster.

CEDERROTH FIRST AID & BURN STATION REF 51011003 
Wymiary szer. 29 x wys. 12 x gł. 56 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)
1 Cederroth Burn Gel 100 ml (REF 51011005)
1 Cederroth Soft Foam Dispenser zawierający plaster Soft Foam Blue  
 wymiarach 2 m x 6 cm (REF 51011011)
1  automat na plastry Salvequick zawierający
 35 plastrów Blue Detectable regular (REF 51030127) oraz
 30 plastrów Blue Detectable regular/fingertip (REF 51030126) 
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

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Cederroth Wound Care Dispenser Blue został opracowany 
pod kątem potrzeb restauracji i przemysłu spożywczego. Dobre 
uzupełnienie naszych apteczek stacjonarnych. Zawiera niezbędne 
produkty do opatrywania drobnych ran. Soft Foam Bandage Blue 
– samoprzylepny, bezklejowy plaster, który nie odkleja się nawet 
w wodzie.
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CEDERROTH 
WOUND CARE  
DISPENSER BLUE

CEDERROTH  

SZAFKA Z PŁUKANKĄ 
DO OCZU

SZAFKA Z PŁUKANKĄ DO OCZU CEDERROTH  
REF 721500 
Wymiary szer. 29 x wys. 12 x gł 56 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

UNIKALNY
KSZTAŁT!

PŁUKANKA DO OCZU CEDERROTH 
REF 725200 

Płyn buforujący do oczu Cederroth 2 x 500 ml. Neutralizuje zasady i 
kwasy, które przedostały się do oczu. Płukanka działa lepiej na zasady niż 
kwasy. Unikalna rynienka utrzymuje oko otwarte, co ułatwia przemywanie. 
Do jednorazowego użytku. Ważność 4,5 roku.

UCHWYT NAŚCIENNY 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

CEDERROTH 

PŁUKANKA DO OCZU I UCHWYT NAŚCIENNY

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.

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.

*Generalnie działa silniej na zasady niż kwasy.

Działanie  
neutralizujące*
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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 do-
strzec. 2 opakowania po 35 sztuk plastra Salvequick Blue 
Detectable (REF 51030127).

AUTOMAT NA PLASTER SALVEQUICK BLUE DETECTABLE 
REF 490750 

    Wymiary szer. 23 x wys. 5,5 x gł 12 cm

2 ( x 35) plastrów Blue Detectable regular (REF 51030127)
1 x klucz do uzupełniania

Plaster Salvequick Blue  
Detectable/Mix REF 51030126

Salvequick Blue Detectable
REF 51030127

Na opuszki palców/zwykły. Wyjątkowo 
miękkie i elastyczne. Wykrywalne przez 
większość detektorów metali stosowanych 
w przemyśle spożywczym. Każdy wkład 
zawiera 30 plastrów (15 szt. o wym. 66 x 39 
(22) mm i 15 szt. o wym. 72 x 19 mm).  
6 wkładów/opakowanie.

Wyjątkowo miękkie i elastyczne. Wykrywal-
ne przez większość detektorów metali 
stosowanych w przemyśle spożywczym. 
Każdy wkład zawiera 35 plastrów (21 szt. o 
wym. 72 x 19 mm i 14 szt. o wym. 72 x 25 
mm). 6 wkładów/opakowanie.

Salvequick detectable finger  
bandage REF 6796

Plaster tekstylny Salvequick
REF 6444

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 za-
pasowy zawiera 30 plastrów, 6 wkładów/
opakowanie.

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.

Plastry tekstylne dużych  
rozmiarów Salvequick REF 6470

Plaster plastikowy Salvequick  
REF 6036

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.

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

Salvequick textile finger bandage
REF 6496

Salvequick plastic finger bandage
REF 6096

Wyjątkowo długie plastry tekstylne, mięk-
kie i elastyczne. Wymiary: 120 x 20 mm. 
Każdy wkład zapasowy zawiera 30 długich 
plastrów, 6 wkładów/opakowanie.

Wyjątkowo długie plastry plastikowe, 
miękkie i elastyczne. Wymiary: 120 x 20 
mm. Każdy wkład zapasowy zawiera 30 
plastrów, 6 wkładów/opakowanie.
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NOWOŚĆ!

NYHET!

ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Cederroth Burn Cover 
REF 901903

Cederroth Burn Gel 100 ml
REF 51011005

Cederroth Burn Gel Dressing
REF 901900

Opatrunki do tamowania  
krwawienia Cederroth 4-w-1
REF 1910

Hydrożelowe plastry chronią oparzoną 
skórę oraz częściowo łagodzą. Burn 
Cover jest dobry również do opatrzenia 
mniejszych ran i przetarć, dzięki czemu 
nadaje się do stosowania w przemyśle 
spożywczym. Opatrunek zawiera 
hydrożel, który nie przykleja się do rany. 
Wodoodporny i sterylny. 10 plastrów/
opakowanie (74 x 45 mm).

Żel na bazie wody na mniejsze oparzenia 
różnego rodzaju, m.in. słoneczne, oraz po-
krzywkę słoneczną. Działa jak tymczasowa 
warstwa ochronna, która chłodzi i łagodzi 
podrażnienie skóry, uśmierzając ból. Można 
używać wielokrotnie.

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.

Sterylna opaska uniwersalna o 4 funkcjach: 
opaska uciskowa, podtrzymująca, zaopa- 
trzenie rany i oparzenia.

Mini opatrunki do tamowania 
krwawienia Cederroth 4-w-1
REF 1911

Cederroth Eye & Wound  
Cleansing Spray REF 726000

Myjki do ran Salvequick 
REF 323700

Myjki do ran Salvequick   
REF 3227

Sterylna opaska uniwersalna o 4 funkcjach: 
przeznaczona do opatrywania palców u 
rąk i stóp.

150 ml sterylnego roztworu soli kuchennej 
do oczyszczania i przemywania oczu i ran z 
kurzu i brudu. Spray służy do wielokrotnego 
użytku, zachowując sterylność produktu aż 
do końca. Ważność 5 lat.

Myjki nasączone sterylnym, fizjologicznym 
roztworem soli kuchennej, pakowane 
pojedynczo. Pasują do apteczki pierwszej 
pomocy.  Wkład do apteczek First Aid 
Station

Myjki nasączone sterylnym, fizjologicznym
roztworem soli kuchennej, pakowane
pojedynczo. Pasują do apteczki pierwszej
pomocy. Wkład do dozownika Wound 
Care Dispenser

Zestaw ochronny Cederroth
REF 2596

Cederroth Soft Foam Bandage 
Blue REF 2 m 51011011

Cederroth Soft Foam Bandage 
Blue 4,5 m REF 51011010

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.

Samoprzylepny plaster bez kleju, który 
można łatwo oderwać w potrzebnej 
długości. Odpowiedni na każdego rodzaju 
ranę bez względu na temperaturę oraz 
stopień wilgotności. Wodoodporny.

Samoprzylepny plaster bez kleju, który
można łatwo oderwać w potrzebnej 
długości. Odpowiedni na każdego rodzaju 
ranę bez względu na temperaturę oraz 
stopień wilgotności. Wodoodporny. 
Wkład do dozownika Wound Care 
Dispenser

NOWOŚĆ!
4,5 M
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Znak krzyża – punkt  
pierwszej pomocy REF 
1738
Dwustronne i fosforyzujące.  
20 x 20 cm.

Strzałka kierunkowa 
REF 1735
Dwustronne i fosforyzujące.  
20 x 20 cm.

Płukanka do oczu REF 
1740
Dwustronne i fosforyzujące.  
20 x 20 cm.
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Dystrybutorzy:

Orkla Care AB 
(Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Szwecja

Tel +46 (0) 8 590 963 25, firstaid@cederroth.com, www.cederroth.com

CEDERROTH  
TABLICE  
INFORMACYJNE

ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE 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 20x40 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

FIRST AID KIT LARGE REF 390102
Wymiary szer. 31 x gł. 8 x wys. 25 cm

CEDERROTH 

FIRST AID KIT LARGE

PIERWSZA POMOC W ZASIĘGU RĘKI  
– BĄDŹ ZAWSZE GOTOWY DO AKCJI.
Dzięki odświeżonej zawartości apteczka pierwszej pomocy First Aid 
Kit Large funkcjonuje jak mały gabinet lekarski, który masz zawsze pod 
ręką. Produkty są łatwe w użyciu i wyposażone w prostą instrukcję, co 
oznacza, że pomocy może udzielić praktycznie każda osoba w dowol-
nym miejscu. Wersja w walizce to doskonałe uzupełnienie mocowanej 
na ścianie apteczki pierwszej pomocy, idealne rozwiązanie dla często 
przemieszczających się pracowników. Może się przydać np. w recepcji, 
restauracji czy samochodzie.

• Łatwość transportu
• Walizka z wytrzymałego materiału z matową powierzchnią
• Produkty są umieszczone w przejrzystych kieszonkach
• Miejsce na własne wyposażenie

UCHWYT NAŚCIENNY CEDERROTH
REF 190400

Dzięki uchwytowi walizka jest zawsze na swoim miejscu. 
Wymiary: szer. 28 x wys. 32 x gł. 13 cm

Elmetal spółka z o.o. spółka komandytowa

Siedziba firmy:
ul. Agatowa 9a,
82-310 Gronowo Górne 
tel.: + 48 (55) 235 01 85
fax: + 48 (55) 235 01 88
info@elmetal.pl

Oddział Południe:
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 794 50 05
tel. kom. +48 602 107 199
dabrowa@elmetal.pl

Oddział Zachód:
ul. Walczaka 25 (budynek biurowy 
Energo-Stil)
66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel./fax: +48 95 782 28 06
gorzow@elmetal.pl
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