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CEDERROTH

WOUND CARE DISPENSER

Wygodny w użyciu i dobrze
przemyślany układ

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

Zawartość dozownika jest chroniona
przed kurzem plastikową pokrywą

Nowość!

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

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

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.
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
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CEDERROTH

WOUND CARE DISPENSER BLUE

Odpowiedni do potrzeb restauracji
i przemysłu spożywczego

Niezbędne produkty do opatrywania drobnych ran w praktycznym dozowniku. Idealne uzupełnienie
apteczek pierwszej pomocy. Zawiera wiele niebieskich plastrów wykrywanych w przemyśle, myjki do ran
i Soft Foam Bandage Blue – samoprzylepny, bezklejowy plaster, który nie odkleja się nawet w wodzie.

• Produkty są zamknięte, co zapobiega ich ginięciu

• Wygodny w użyciu i dobrze przemyślany układ

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

Zawartość dozownika jest chroniona
przed kurzem plastikową pokrywą

Nowość!

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

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

Grupa docelowa:
• Duże miejsca pracy, gdzie potrzeba produktu uzupełniającego apteczki pierwszej pomocy
• Idealny do miejsc pracy, gdzie często dochodzi do powstania drobnych ran
CEDERROTH WOUND CARE DISPENSER BLUE
REF 51011009
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 Blue, 4,5 m (REF 51011010)
2 op. plastrów Salvequick Blue Detectable x 35 szt. (REF 6735CAP)
1 op. plastrów Salvequick Blue Detectable Fingertip/Regular
x 30 szt. (REF 6754CAP)
1 klucz do wkładów uzupełniających
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CEDERROTH

First Aid & Burn Station
Apteczki pierwszej pomocy do miejsc pracy o wysokim ryzyku wystąpienia oparzeń i/lub gdzie
pracuje się z żywnością, np. kuchnie przemysłowe lub pomieszczenia w przemyśle spożywczym.
Teraz z nowym żelem Cederroth Burn Gel 100 ml!
ŻEL NA OPARZENIA
CEDERROTH BURN GEL
Żel na oparzenia w aerozolu Cederroth Burn
100 ml i opatrunek z żelu zapewniają szybkie
schłodzenie oraz skuteczne uśmierzenie bólu
przy oparzeniach. Żel Cederroth Burn Gel
chłodzi równie skutecznie jak letnia woda
i przyśpiesza proces gojenia.

DOZOWNIK PLASTRA
SOFT FOAM
Soft Foam Bandage Blue firmy Cederroth to elastyczny,
samoprzylepny plaster zapewniający maksymalną swobodę
ruchów. Dzięki praktycznemu dozownikowi można odciąć
plaster dowolnej wielkości. Opatrunek nadaje się do
przyłożenia na każdego rodzaju ranę i jest wodoodporny.
PLASTER NA OPARZENIA
Cederroth Burn Cover chroni oparzoną skórę oraz
częściowo uśmierza ból. Opatrunek zawiera chłodny
hydrożel, który powleka nerwy w skórze, pomaga
uśmierzyć 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.

CEDERROTH FIRST AID & BURN STATION
REF 51011003 ZAMIAST REF 490960
Wymiary szer. 29 x wys. 56 x gł. 12 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
o wymiarach 2 m x 6 cm (REF 51011011)
1 automat na plastry Salvequick zawierający
35 plastrów Blue Detectable regular (REF 6735CAP) oraz
35 plastrów Blue Detectable regular/fingertip (REF 6754CAP)
1 op. 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
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CEDERROTH

SOFT FOAM BANDAGE BLUE

Samoprzylepny bezklejowy plaster
Cederroth Soft Foam Blue to jednocześnie plaster i bandaż. Opatrunek nadaje się na każdą drobną
ranę i dobrze się trzyma bez względu na temperaturę, wilgotność czy kontakt z wodą. Wkład do
Wound Care Dispenser
• Nie przylepia się zbyt mocno do skóry ani włosów
• Teraz także w rolce 4,5 m
• Bez lateksu

Nowość!

Cederroth Soft Foam Bandage Blue 4,5 m
REF 51011010
Wymiary 65 x 118 x 108 mm
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CEDERROTH

BURN GEL 100 ML

Skutecznie uśmierza ból przy
mniejszych oparzeniach

Żel na bazie wody na mniejsze oparzenia różnego rodzaju, m.in. słoneczne, oraz pokrzywkę
słoneczną. Działa jak tymczasowa warstwa ochronna, która chłodzi i łagodzi podrażnienie skóry,
uśmierzając ból. Żel w aerozolu.

• Łatwa aplikacja – można nałożyć pod każdym kątem
• Do wielokrotnego użytku

Nowość!

Sposób postępowania:
Nałożyć grubą warstwę żelu na oparzoną skórę natychmiast po
zdarzeniu. Można stosować również u dzieci. Łatwy do zmycia.

Cederroth Burn Gel 100 ml
REF 51011005
Wymiary 45 x 45 x 154 mm
Zastępuje REF 901901
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