
BEZPIECZNE
MIEJSCE
PRACY +



2

+
Duży zestaw do tamowana krwi Cederroth 1910 dzięki 
swojej funkcjonalności może zastąpić tradycyjny pierwszy 
opatrunek, bandaż elastyczny, chusty trójkątne kompresy 
duże.
Duży zestaw do tamowana krwi Cederroth 4-in-1 jest 
uniwersalnym opatrunkiem spełniającym 4 funkcje:
1. Opatrunek uciskowy do mocno krwawiących ran
2. Opatrunek ochronny do ran powierzchniowych
3. Opatrunek na oparzenia – dzięki delikatnej powierzchni 
kompresu
4. Opatrunek unieruchamiający.
Zawartość:
• 1 szt. - Kompres (14 x 23 cm) 
• 2 szt. - Bandaże elastyczne jednorazowego użytku (10 

cm x 3 m)

Mały zestaw do tamowania krwi Cederroth 1911 jest 
sprężystym sterylnym pierwszym opatrunkiem szczególnie 
nadającym się do opatrywania ran palców rąk i nóg.
Mały zestaw do tamowania krwi Cederroth 4-in-1 jest 
uniwersalnym opatrunkiem spełniającym 4 funkcje:
1. Opatrunek uciskowy do mocno krwawiących ran
2. Opatrunek ochronny do ran powierzchniowych
3. Opatrunek na oparzenia – dzięki delikatnej powierzchni 
kompresu
4. Opatrunek unieruchamiający
Zawartość:
• 1 szt. - kompress (8 x 12 cm) 
• 1 szt. - Bandaże elastyczne jednorazowego użytku (6 

cm x 3 m)

Żel na oparzenia Cederroth Burn Gel zapewnia szybkie 
schłodzenie i skuteczne uśmierzenie bólu przy oparze-
niach. Schłodzenie powoduje zmniejszenie bólu i obrzęku, 
przeciwdziałając pogłębianiu się rany w skórze.

Zawartość:
2 kompresy 10 x 10 cm / pudełko

Zestaw ochronny Cederroth 2596 jest przyrządem uży-
wanym do prawidłowego stosowania oddychania metodą 
usta-usta przy, jednocześnie pozwalającym na zmniejsze-
nie zagrożenia z powodu kontaktu między ratownikiem 
a poszkodowanym. Maska oddechowa Cederroth jest 
wyposażona w zawór jednokierunkowy. Na chuście ratun-
kowej znajdują się czytelne instrukcje w kolorze.
Zawartość:
• Maska zaworem jednokierunkowym
• 4 pary - Rękawic
• 2 szt. - Środek dezynfekujący do skóry (o zawartości 

70% alkoholu)

Automat na plastry Salvequick Cederroth 490700 standardowo wyposażony 
w 45 plastrów tekstylnych 6444 i 40 plastikowych 6036. Z automatu plaster 
wyciąga się jedną ręką ku dołowi. W ten sposób unika się zanieczyszczenia 
lub zakrwawienia pozostałych plastrów. Plastry są zawsze pod ręką, gotowe 
do użycia. Wkłady zapasowe są zamknięte na klucz, co zapobiega stratom. 
Przezroczysta pokrywka chroni przed kurzem.

2 OPATRUNKI DO 
TAMOWANIA KRWAWIENIA 
CEDERROTH 4-W-1

3 MINI OPATRUNKI DO 
TAMOWANIA KRWAWIENIA 
CEDERROTH 4-W-1

1 SZTUKA
ŻEL NA OPARZENIA
(2 KOMPRESY)

ZESTAW OCHRONNY
CEDERROTH

AUTOMAT
NA PLASTRY
SALVEQUICK
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+ CEDERROTH FIRST AID STATION

Spray do oczu i ran Cederroth Eye & Wound Cleansing 
Spray 726000. Aerozol do oczyszczania i wypłukiwania pyłu 
i zanieczyszczeń z oczu i ran. Aerozol zapewnia delikatny prze-
pływ płynu. Całkowity czas przepłukiwania wynosi 5 minut. 
Praktyczny do stosowania, na przykład, na otarcia naskórka, 
wymagające dokładnego oczyszczenia. 

Myjka do ran Salvequick Cederroth 323700 zastępuje waciki 
i roztwór do przemywania ran w butelce. Miękkie i proste 
w użyciu. Dobrze zabezpieczone w opakowaniach. Roztwór 
myjący to sterylna sól fizjologiczna.

CEDERROTH SPRAY
DO UCZU I RAN 150 ML

TABLICZKA Z INSTRUKCJĄ UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY + SZABLON MONTAŻOWY

20 SZTUK
MYJKI DO RAN SALVEQUICK

KLUCZ DO WKŁADÓW

MOŻESZ ZAMÓWIĆ ZESTAW
WKŁADÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

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, żel na oparzenia Burn 
Gel Spray lub plaster Cederroth Soft Foam Bandage.

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.

zamów
online

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl/apteczka-cederroth-first-aid-station
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Koc ratunkowy termoizolacyjny wykonany jest z cienkiej 
folii PET metalizowanej warstwą aluminium w kolorze 
srebrnym z jednej strony i w kolorze złotym z drugiej. Koc 
termiczny zapobiegania przed wychłodzeniem oraz chroni 
poszkodowanego przed wiatrem, wilgocią i promieniami 
słonecznymi.

Mały zestaw do tamowania krwi Cederroth 1911 jest 
sprężystym sterylnym pierwszym opatrunkiem szczególnie 
nadającym się do opatrywania ran palców rąk i nóg.
Mały zestaw do tamowania krwi Cederroth 4-in-1 jest 
uniwersalnym opatrunkiem spełniającym 4 funkcje:
1. Opatrunek uciskowy do mocno krwawiących ran
2. Opatrunek ochronny do ran powierzchniowych
3. Opatrunek na oparzenia – dzięki delikatnej powierzchni 
kompresu
4. Opatrunek unieruchamiający
Zawartość:
• 1 szt. - kompress (8 x 12 cm) 
• 1 szt. - Bandaże elastyczne jednorazowego użytku (6 

cm x 3 m)

10 PLASTRÓW SALVEQUICK
+ 6 MYJEK DO RAN
+4 OPATRUNKI Z PLASTREM 
SALVEQUICK MAXI

KOC RATUNKOWY
TERMOIZOLACYJNY

JEDNORAZOWE
RĘKAWICE OCHRONNE
2 PARY

MAŁY ZESTAW 
DO TAMOWANIA KRWI 4-W-1

BANDAŻ
ELASTYCZNY

NOŻYCZKI - 2 SZTUKI
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Żel na oparzenia Cederroth Burn Gel zapewnia szybkie 
schłodzenie i skuteczne uśmierzenie bólu przy oparzeniach. 
Schłodzenie powoduje zmniejszenie bólu i obrzęku, przeciw-
działając pogłębianiu się rany w skórze.

Duży zestaw do tamowana krwi Cederroth 1910 dzięki swojej funkcjonal-
ności może zastąpić tradycyjny pierwszy opatrunek, bandaż elastyczny, 
chusty trójkątne kompresy duże.
Duży zestaw do tamowana krwi Cederroth 4-in-1 jest uniwersalnym opa-
trunkiem spełniającym 4 funkcje:
1. Opatrunek uciskowy do mocno krwawiących ran
2. Opatrunek ochronny do ran powierzchniowych
3. Opatrunek na oparzenia – dzięki delikatnej powierzchni kompresu
4. Opatrunek unieruchamiający.
Zawartość:
• 1 szt. - Kompres (14 x 23 cm) 
• 2 szt. - Bandaże elastyczne jednorazowego użytku (10 cm x 3 m)

DUŻY ZESTAW
DO TAMOWANIA 
KRWAWIENIA 
CEDERROTH 
4-W-1

ŻEL NA OPARZENIA 1 KOMPRES

 APTECZKA W TORBIE ŚREDNIA

Maska do oddychania Cederroth 1921 jest przyrządem używa-
nym do prawidłowego stosowania oddychania metodą usta-
-usta, jednocześnie pozwalającym na zmniejszenie zagrożenia 
z powodu kontaktu między ratownikiem a poszkodowanym.

INSTRUKCJA 
UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY

APTECZKA CEDERROTH FIRST AID KIT – ŚREDNIA
Apteczka w torbie Cederroth 390101. Idealne rozwiązanie dla osób często podróżujących np. do 
samochodu.

Cederroth First Aid Kit Średnia jest wykonana z wytrzymałego materiału podobnego do gumy 
o matowej powierzchni, aby utrzymać kurz, brud i wilgoć na zewnątrz. Apteczka jest higienicznie 
czysta i jest zawsze gotowa do użycia. Produkty są pakowane w przezroczyste kieszenie 
z tworzyw sztucznych, co sprawia że łatwo je odszukać, gdy liczy się każda sekunda. Wszystkie 
produkty są dostarczane z prostymi zrozumiałymi instrukcjami. Wygodny uchwyt z regulowanym 
paskiem na rzep ułatwia przymocowanie torby.

Chusteczki do dezynfekcji Savett Cederroth 3387. Sterylne 
serwetki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem, co zapewnia 
skuteczne mycie i dezynfekcję rąk.

CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI 2 SZTUKI

MASKA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

zamów
online

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl/apteczka-przenosna-first-aid-kit-medium


6

+
PŁUKANKA DO OCZU CEDERROTH 

Płukanka do oczu Cederroth to idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie może dojść do 
zaprószenia lub ochlapania niebezpieczną substancją. Oprócz wypłukiwania ciał stałych 
oraz rozcieńczania i wypłukiwania niebezpiecznej substancji roztwór buforowy Cederroth 
wywiera także neutralizujący wpływ na zasady i kwasy. Płukanki należy montować 
w laboratoriach, magazynach chemii, zakładach przemysłowych również przy oczomyjkach 
zasilanych bieżącą wodą.

• rozcieńcza i wypłukuje z oka niebezpieczne substancje

• neutralizuje zasady i kwasy

• doskonała do montażu w laboratoriach, magazynach chemii, 
zakładach przemysłowych również przy oczomyjkach 
zasilanych bieżącą wodą.

Płukanka do oczu Cederroth
(2-pack) 725200

2 x 500 ml sterylnego roztworu 
izotonicznego soli fizjologicznej bez 
konserwantów, jednokrotnego użytku.

Uchwyt ścienny na płukankę 
Cederroth 7200

Uchwyt ścienny to solidne 
i praktyczne rozwiązanie do 
przechowywania płukanek Cederroth 
o pojemności 500 ml. Uchwyt 
ścienny zapewnia umieszczenie 
butelki z płukanką w określonym 
i znanym przez wszystkich miejscu.

Walizka na płukanki do oczu Cederroth 7255
Walizka z 5 sztukami butelek z płukanką do oczu Cederroth 500 ml. Walizkę 
można zabierać ze sobą, na przykład, do pracy w terenie lub w czasie transportu 
do szpitala. Walizka z twardego tworzywa sztucznego, z przezroczystą pokrywą 
i rączką. Można ją powiesić na ścianie w  uchwycie ściennym Cederroth 19040.

Wymiary (SxWxG):  40 x 28 x 8,5 cm

POLECAMY!

zamów
online

https://sklep.elmetal.pl/cederroth-plukanka-do-oczu-z-uchwytem
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+ PŁUKANKI DO OCZU

KIESZONKOWA PŁUKANKA DO OCZU 

Płukanka do oczu Cederroth 7221 to indywidualna płukanka do oczu w buteleczce, 
którą można bezpiecznie nosić w kieszeni lub podręcznym futerale. W ten sposób jest 
szybko dostępna w razie wypadku. Butelka łatwa w użyciu, posiada ergonomiczną 
wanienkę do płukania oka z obfitym strumieniem roztworu. Szybkie i proste otwieranie. 
Otwarcie jednym prostym ruchem ręki. Otwarcie przez przekręcenie.

• 235 ml sterylnego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej 
bez konserwantów, jednokrotnego użytku.

• Spłaszczony kształt butelki ułatwia noszenie w kieszeni.

• Łatwa do użycia butelka z ergonomicznym wylotem 
przystosowanym do kształtu oka co zapewnia obfity 
i równomierny przepływ roztworu dokładnie przez powierzchnię 
oka unikając niepotrzebnego rozlewania.

• Nakrętka chroni przed zakurzeniem wylotu butelki.

• Roztwór buforowy płukanki neutralizuje wartość pH: zarówno 
kwasy jak i zasady są jednocześnie rozcieńczane oraz 
neutralizowane.

• Do jednorazowego użytku - otwarta już butelka nie powinna 
być dalej przechowywana.

• Wyrób oznakowany znakiem CE

Futerał na płukankę do oczu Cederroth 720300
Nylonowy futerał z uchwytem na pasek. Futerał pozwala na łatwe 
przypięcie buteleczki z kieszonkową płukanką do oczu na pasku.

Wymiary (SxWxG): 8 x 16 x 4,5 cm

POLECAMY!

zamów
online

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl/cederroth-kieszonkowa-plukanka-do-oczu
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Niezbędne produkty do opatrywania drobnych ran w praktycznym dozowniku. Idealne uzupełnienie 
apteczek pierwszej pomocy. Zawiera Soft Foam Bandage Blue – samoprzylepny, bezklejowy plaster, 
który nie odkleja się nawet w wodzie. Dozownik zawiera również myjki do ran oraz wiele plastrów 
w różnych rozmiarach. 

•  Produkty są zamknięte, co zapobiega ich 
ginięciu

•  Można dopasować rodzaj plastrów do 
specyficznych potrzeb w danym miejscu pracy

Grupa docelowa:
• Duże miejsca pracy, gdzie potrzeba produktu uzupełniającego apteczki pierwszej pomocy
•  Miejsca pracy, gdzie często dochodzi do powstania drobnych ran, np. place budowy, magazyny, warsztaty, 

restauracje, sklepy, pakownie itp.

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

 Zawartość dozownika jest chroniona 
przed kurzem plastikową pokrywą

Wbudowany dozownik Soft Foam 
Bandage z 4,5 m rolką plastra

Wygodny w użyciu i dobrze 
przemyślany układ

CEDERROTH WOUND CARE DISPENSER 
REF 51011006
WYMIARY DŁ. 203 X SZER. 306 X WYS. 155 MM

1 op. myjek do ran Salvequick x 40 szt. (REF 3227)
1 Cederroth Soft Foam Bandage, 4,5 m (REF 51011010)
1 op. plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6444)
1 op. plastrów plastikowych Salvequick (REF 6036)
1 op. plastrów tekstylnych Salvequick (REF 6470)
1 klucz do wkładów uzupełniających

WOUND CARE DISPENSER

9

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
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AUTOMAT
NA PLASTRY
SALVEQUICK

Automat na plaster Salvequick Cederroth 490700 
standardowo wyposażony w plastry tekstylne 6444 
i plastikowe 6036. Z automatu plaster wyciąga się jedną 
ręką ku dołowi. W ten sposób unika się zanieczyszczenia lub 
zakrwawienia pozostałych plastrów. Plastry są zawsze pod 
ręką, gotowe do użycia. Wkłady zapasowe są zamknięte na 
klucz, co zapobiega stratom. Przezroczysta pokrywka chroni 
przed kurzem.

Plaster tekstylny Salvequick Cederroth 6444 jest plastrem wysokiej 
jakości. Są to plastry poddane testom na obecność alergenów. Po-
zwalają na łatwe zakładanie, elastyczne i wygodne w użyciu. Plaster 
Salvequick i automat na plaster Salvequick stanowią kompletny i ła-
twy w użyciu system. Plastry są zawsze pod ręką, gotowe do użycia. 
Wkłady zapasowe w automatach są zamknięte na klucz, co zapobiega 
stratom. Automaty uzupełnia się w szybki i prosty sposób za pomocą 
specjalnego klucza.

•     Wysoka jakość
•     Testowany na obecność alergenów
•     Elastyczny i łatwy w użyciu

ZAWARTOŚĆ:
Każdy wkład zawiera 40 plastrów
(24 szt. o wym. 72x19 mm i 16 szt. o wym. 72x25mm)

Plaster plastikowy Salvequick Cederroth 6036 jest elastycznym 
plastrem wysokiej jakości. Są to plastry poddane testom na obecność 
alergenów. Pozwalają na łatwe zakładanie, elastyczne i wygodne 
w użyciu. Plaster Salvequick i automat na plaster Salvequick stano-
wią kompletny i łatwy w użyciu system. Plastry są zawsze pod ręką, 
gotowe do użycia. Wkłady zapasowe w automatach są zamknięte na 
klucz, co zapobiega stratom. Automaty uzupełnia się w szybki i prosty 
sposób za pomocą specjalnego klucza.

•     Wysoka jakość
•     Testowany na obecność alergenów
•     Elastyczny i łatwy w użyciu

ZAWARTOŚĆ:
Każdy wkład zawiera 45 plastrów
(27 szt. o wym. 72x19 mm i 18 szt. o wym. 72x25 mm)

zamów
online

zamów
online

zamów
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https://sklep.elmetal.pl/plastry-dozownik-cederroth
https://sklep.elmetal.pl/cederroth-plastry-tekstylne
https://sklep.elmetal.pl/cederroth-plastry-plastikowe
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CEDERROTH FIRST AID STATION+

Siedziba firmy:
ul. Agatowa 9a, Gronowo Górne
82-310 Elbląg 2,
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

Elmetal spółka z o.o. spółka komandytowa

www.elmetal.pl   |   sklep.elmetal.pl

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW 

PIERWSZEJ POMOCY

sklep.elmetal.pl
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