
ENSIAPUTARVIKKEET
KEITTIÖIHIN JA  
ELINTARVIKEALALLE



Ensiapuasema työympäristöihin, joissa on riski saada 
palovammoja ja viiltohaavoja, kuten suurkeittiöissä ja 
elintarvikealalla.

CEDERROTH
ENSIAPUASEMA PRO

CEDERROTH BURN GEL PALOVAMMOIHIN

Cederroth Burn Gel 100 ml ja palovammataitokset  
viilentävät ja lieventävät tehokkaasti kipua palovammoissa. 
Geeli jäähdyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi  
nopeuttaen siten palovamman paranemista. 

PALOVAMMALAASTARIT  

Cederroth Burn Cover palovammalaastari suojaa ja  
rauhoittaa pieniä palovammoja ja nopeuttaa niiden  
paranemista. Haavatyyny koostuu hydrogeelistä, joka  
ei tartu kiinni haavaan.

SINISET LAASTARIT ELINTARVIKKEIDEN  
KÄSITTELYYN

Siniset laastarit sopivat erityisesti elintarvikkeiden käsittelyyn. 
Salvequick sininen muovilaastari on helppo havaita ja se 
voidaan myös jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa 
käytettävillä metallinpaljastimilla.

CEDERROTH ENSIAPUASEMA PRO
REF 51011003
Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
2 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
1 Cederroth Burn Gel, 100 ml (REF 51011005)
1 rasia Burn Cover palovammalaastari (REF 901903)
1  Cederroth Soft laastariautomaatti, sis. Soft laastari sininen, 

 2 m x 6 cm (REF 51011011)
1  Salvequick laastariautomaatti, siniset laastarit sis. 35 tavallista laastaria  

(REF 51030127) ja 30 tavallinen/sormenpää laastaria (REF 51030126)
1 (x 20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
1 Elvytyssuoja (REF 1921)
1 Ensiapuohje
1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain

SOFT LAASTARIAUTOMAATTI 

Cederroth Soft laastari Sininen on joustava ja muotoiltavissa 
oleva laastari, joka antaa maksimaalisen liikkuvuuden. Kätevällä 
leikkurilla saat laastaria aina tarvittavan määrän. Soft laastari 
sopii kaikenlaisiin pieniin haavoihin, ja se pysyy paikallaan jopa 
vedessä.

VALMISTETTU >85 % KIERRÄTETYSTÄ MUOVISTA.
Lue lisää kestävästä kehityksestä viimeiseltä sivulta.

CEDERROTH  
OPASTEKILVET

Silmänhuuhtelu
REF 1740
Kaksipuolinen,  
jälkivalaiseva
20 x 20 cm.

Nuoli
REF 1735
Kaksipuolinen,  
jälkivalaiseva
20 x 20 cm.

Risti
REF 1738
Kaksipuolinen,  
jälkivalaiseva
20 x 20 cm.
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CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU
REF 51011013
Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

1 x Burn Gel palovammageeli 100 ml (REF 51011005)
1 x  Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30×40 cm  

(REF 51011014)
2 x Burn Gel palovammataitos 20×20 cm (REF 51011015)
4 x Burn Gel palovammataitos 10×10 cm (REF 901900)
1 x Cederroth 4-in-1 – iso ensiapuside (REF 1910)
1 x verkkoside
6 x sidosrulla taitosten kiinnittämiseen
2 x paria suojakäsineitä
1 x sakset (REF 270002)
Ensiapuohjeet ja palovammojen hoito-ohjeet

Lisävaruste: Seinäteline REF 190400

Cederroth tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman ensiaputuotteita  
ravintola- ja elintarvikealalle.

Yleisiä ravintoloissa tapahtuvia onnettomuuksia ovat erilaiset viillot, 
liukastumiset, raskaista nostoista johtuvat onnettomuudet sekä  
palovammat. Ahtaat ja kiireiset ympäristöt ovat usein onnettomuuksien 
taustalla. Sinisiä, metallinpaljastimilla jäljitettäviä laastareita tulisi käyttää 
ruokaa käsitellessä ja usein ne ovat pakollisiakin, ja tarpeen tullen ne 
voidaan havaita nopeasti.

Yleiset riskit:
TERÄVÄT TYÖVÄLINEET JA KONEET
Ruoanvalmistus sisältää yleensä runsaasti leikkaamista, viipalointia, kuori-
mista ja kuutioimista, jossa yksi pieni virhe voi johtaa vakavaan loukkaan-
tumiseen. Cederroth Ensiapuasema PRO on suunniteltu yleisimpien 
keittiössä tapahtuvien vammojen hoitoon. Koska ravintoloissa kuluu 
usein paljon laastareita, suosittelemme Cederroth Haavanhoitoauto-
maattia sinisillä laastareilla ja Soft Laastariautomaattia. Lue lisää cederroth.com/fi

RAVINTOLA & ELINTARVIKEALA

CEDERROTH 
PALOVAMMALAUKKU
Cederroth tarjoaa erilaisia palovammatuotteita, kuten moniker-
takäyttöisen Burn Gelin ja erikokoisia palovammataitoksia, joiden 
avulla hoidat pienet ja keskikoiset palovammat.  
Tuotteet ovat helppokäyttöisiä  
ja niissä on mukana  
selkeät ohjeet.

Seinäteline
REF 190400

CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU
Mukaan otettava laukku palovammojen ensiapuun. Jäähdyttävät ja  
kipua lievittävät palovammatuotteet ensimmäisen ja toisen asteen  
palovammoihin. Palovammataitoksia on kolmea eri kokoa, sisältäen  
ison 30 x 40 cm taitoksen/kasvomaskin. Palovammalaukku soveltuu 
työpaikoille, joissa palovammojen riski on suuri, kuten avotuli,  
kuumia pintoja, uuneja, kuumia  
höyryjä ja nesteitä.

KUUMAT PINNAT, ÖLJY, KUUMA VESI JA HÖYRY
Kuumat pinnat, öljy, kuuma vesi ja höyry voivat aiheuttaa palovammoja. 
Työskentely ja siivous rasvakeittimien ympärillä on riski, joka usein johtaa 
palovammoihin. Käytännölliset palovammataitokset- ja palovammageeli 
lieventävät ja viilentävät palovammaa ja ovat helposti mukaan otettavissa 
matkalla jatkohoitoon.

KEMIKAALIT PUHDISTUSAINEENA
Puhdistusaineet, mukaan lukien astianpesukoneen ja uunin puhdistusai-
neet, ovat erittäin syövyttäviä, samoin kuin elintarviketeollisuudessa käy-
tettävät desinfiointiaineet. Nämä voivat aiheuttaa vakavia silmävammoja. 
Puskuroitu silmänhuuhteluneste, jolla on neutraloiva vaikutus emäs- ja 
happoroiskeisin, toimii tehokkaammin kuin silmien huuhtelu pelkällä 
vesijohtovedellä. Heti käyttövalmis ja korkealaatuinen silmähuuhteluneste 
parantaa mahdollisuuksia pelastaa näkösi silmävamman sattuessa.



CEDERROTH SILMÄNHUUHTELU
REF 725200

CEDERROTH SEINÄTELINE
REF 7202

2 x 500 ml, steriili, puskuroitu, säilöntäaineeton keittosuolaliuos.  
Neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin. Vaikutus on  
yleensä voimakkaampi emäksiä kuin happoja vastaan. Muotoiltu  
silmänhuuhtelukuppi auttaa pitämään silmän avoinna huuhtelun  
aikana. Kertakäyttöinen. Säilyvyys 4,5 vuotta.

Seinäteline kahdelle 500 ml:n silmänhuuhtelupullolle (REF 725200).
Jälkivalaiseva ohjekilpi mukana. Mitat L 17 x K 29 x S 9 cm.

*Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.

CEDERROTH 

SILMÄNHUUHTELU JA SEINÄTELINE

CEDERROTH  

SILMÄNHUUHTELUASEMA

Puskuroitu huuhteluneste lisää 
mahdollisuuksia pelastaa silmät!
Cederroth silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti 
silmän pH-arvoon, ts. sillä on neutraloiva vaikutus emäs- ja
happoroiskeisiin, joten sillä saadaan nopeampi lopputulos kuin
tavallisella keittosuolaliuoksella.* Asemassa on kaksi pulloa
huuhtelunestettä, jonka säilyvyysaika on 4,5 vuotta.

MUOTOILTU HUUHTELUKUPPI 
OHJAA NESTEEN SUORAAN 
SILMÄÄN ILMAN TARPEETONTA 
VALUMISTA.

Huuhtelukuppi auttaa pitämään silmän  
auki huuhtelun aikana. Huuhtelukuppi  
on läpikuultava, joten työtoveri  
näkee, pysyykö silmä auki.

CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUASEMA 
REF 721500
Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

2 x 500 ml Cederroth silmänhuuhtelupullo (REF 725200)
1 Salvequick laastariautomaatti, sis.
40 kpl kangaslaastari (REF 6444) ja
45 kpl muovilaastari (REF 6036)
1 Silmänhuuhteluohje
1 Laastariautomaatin avain

AINUTLAATUINEN 
MUOTOILU!
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Haavanhoitoautomaatti Blue on suunniteltu etenkin  
elintarviketeollisuuden ja keittiöiden käyttöön, joissa  
syntyy helposti viiltohaavoja. Haavanhoitoautomaatissa  
on kätevästi kaikki mitä tarvitset pienten haavojen  
hoitoon. Sisältää siniset elintarvikelaastarit, jotka  
näkyvät useimmissa elintarviketeollisuudessa  
käytettävissä metallintunnistimissa ja myös sinisen 
Soft-laastarin, joka on itsekiinnittyvä ja liimaton  
laastari, joka pysyy paikallaan jopa vedessä.

CEDERROTH HAAVANHOITOAUTOMAATTI BLUE
REF 51011009
Mitat: L 31 x S 20 x K 16 cm

1 (x 40) Salvequick Haavapyyhe (REF 3227)
1 Cederroth Soft laastari Sininen, 4,5 m (REF 51011010)
2 (x 35) Salvequick Sininen muovilaastari (REF 51030127)
1 (x 30) Salvequick Sininen muovilaastari + sormenpäälaastari (REF 51030126)
1 Avain

CEDERROTH 
HAAVANHOITOAUTOMAATTI 
BLUE

Integroitu Soft 
laastariannostelija 
4,5 m rullalla.

3 laastariviuhkaa 
Kestävät  
pidempään.

Haavapyyhkeet
40 kpl.

CEDERROTH 
SOFT LAASTARIAUTOMAATTI

Alkuperäinen & huomaamaton
Alkuperäinen väri. Helppo havaita, jos laastari  
on likainen tai haava vuotaa.

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI SININEN
6 cm x 4,5 m, REF 51011010

Hyvä näkyvyys
Sinistä väriä suositellaan erityisesti elintarvikkeita 
käsitellessä, koska tarpeen tullen se voidaan 
havaita nopeasti.

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI BEIGE
6 cm x 4,5 m, REF 51011020
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Cederroth Soft laastari  
•  Sopii kaikille pienille haavoille riippumatta kuumasta, 

kylmästä tai kuivasta ja pysyy paikoillaan jopa vedessä.
•  Itsekiinnittyvä ja liimaton. Ei tartu kiinni ihoon tai 

ihokarvoihin.

Uutuus!

Uutuus!

•  Helppo asettaa seinälle ensiapupisteen yhteyteen 
•  Soft laastarit nopeasti käyttöön automaatin avulla 
•  Integroitu leikkuuterä helpottaa käyttöä 
•  Selkeät asennusohjeet

CEDERROTH SOFT LAASTARIAUTOMAATTI
REF 51011024
Mitat: L 12 x K 28 x S 17

1 Cederroth Soft laastari Sininen 6 cm x 4.5 m (REF 51011010).



Cederroth Soft laastari Sininen 
6cm x 2m, REF 51011011

Cederroth Soft laastari Beige  
6cm x 4,5m, REF 51011020

Cederroth Soft laastari Sininen 
6cm x 4,5m, REF 51011010

Cederroth Soft laastari Sininen 
3cm x 4,5m, REF 51011022

Liimaton ja itsekiinnittyvä laastari, jota voit 
annostella aina tarvittavan määrän. Sopii 
kaikenlaisiin pieniin haavoihin riippumatta 
kuumasta, kylmästä tai kuivasta ja pysyy 
paikoillaan jopa vedessä. Täydennystuote 
Ensiapuasema PRO:hon.

Liimaton ja itsekiinnittyvä laastari, jota voit 
annostella aina tarvittavan määrän. Sopii 
kaikenlaisiin pieniin haavoihin riippumatta 
kuumasta, kylmästä tai kuivasta ja pysyy 
paikoillaan jopa vedessä. Täydennystuote 
Soft Laastariautomaattiin ja Haavanhoi-
toautomaattiin.

Liimaton ja itsekiinnittyvä laastari, jota saat 
irrotettua aina tarvittavan määrän. Sopii 
kaikenlaisiin pieniin haavoihin riippumatta 
kuumasta, kylmästä tai kuivasta ja pysyy 
paikoillaan jopa vedessä. Täydennystuote 
Soft Laastariautomaattiin ja Haavanhoi-
toautomaattiin.

Liimaton ja itsekiinnittyvä laastari, joka ei 
tartu kiinni ihoon tai ihokarvoihin. Sopii 
kaikenlaisiin pieniin haavoihin, erityisesti 
sormien ja varpaiden ympärille. 

Cederroth Burn Cover
REF 901903

Cederroth Burn Gel 100 ml
REF 51011005

Cederroth Burn Gel palovamma-
taitos 10x10 cm, REF 901900

Cederroth Burn Gel palovamma-
taitos 20x20 cm, REF 51011015

Vedenkestävä ja steriili sininen hydrogeeli
laastari suojaa ja rauhoittaa pieniä
palovammoja. Ei tartu kiinni haavaan. 
Sinisen värin ansiosta sopivat erityisesti 
elintarvikkeita käsitellessä.

Vesipohjainen geeli auttaa pieniin palovam-
moihin, syöpymiin, auringonpolttamiin ja
säteilyvaurioihin. Jäähdyttää ja rauhoittaa
ihoa. Monikäyttöinen, voidaan käyttää 
useampaan kertaan ja pullosta helppo 
annostella tarvittava määrä.

Palovammataitos viilentää nopeasti ja  
lieventää tehokkaasti kipua palovammois-
sa ja auringonpolttamissa. Viilentää yhtä 
tehokkaasti kuin juokseva vesi nopeuttaen 
palovamman paranemista. Vesiliukoinen ja 
steriili. 10 x 10 cm, 2 kpl / rasia. 

Palovammataitos viilentää nopeasti ja 
lieventää tehokkaasti kipua ensimmäisen ja 
toisen asteen palovammoissa. Steriili taitos. 
20 x 20 cm.

Cederroth Burn Gel palovamma-
taitos / Kasvomaski 30x40 cm 
REF: 51011014

Cederroth 4-in-1 Iso ensiapuside
REF 1910

Cederroth 4-in-1 Pieni  
ensiapuside
REF 1911

Cederroth huuhteluspray 
REF 726000

Iso palovammataitos viilentää ja lieventää 
tehokkaasti kipua ensimmäisen ja toisen 
asteen palovammoissa. Soveltuu laaja-alai-
sempien palovammojen ensiapuun, kuten 
jalat, kädet, rinta/selkä. Voidaan käyttää 
myös kasvojen palovammoissa. Steriili 
taitos.  
30 x 40 cm.

Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoi-
tukseen: paine-, tuki-, peite- ja palovam-
masiteeksi. 

Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoi-
tukseen, erityisesti sormien ja varpaiden 
haavojen sidontaan.

Spray pölyn ja lian puhdistamiseen ja huuh-
teluun haavoista ja silmistä. Spray tulee 
tasaisena suihkeena ja pullo sisältää 150 ml 
steriiliä keittosuolaliuosta. Voidaan käyttää 
useita kertoja ja säilyy steriilinä viimeiseen 
pisaraan saakka. Pullo toimii kaikissa asen-
noissa. Säilyvyys 5 vuotta. Täydennystuote 
Ensiapuasemaan.

Cederroth tartuntasuojapakkaus
REF 2596

Salvequick haavapyyhe 40 kpl
REF 3227

Salvequick haavapyyhe 20 kpl
REF 323700

Suojaa suoralta kosketukselta elvytysti-
lanteessa. Sisältää elvytyssuojan, 2 paria 
suojakäsineitä ja 2 kpl Cederroth käsien 
puhdistuspyyhkeitä.

40 kpl steriilejä, yksittäispakattuja, fysio-
logista keittosuolaa sisältäviä haavapyyh-
keitä. Korvaa vanun ja puhdistusaineen. 
Täyttöpakkaus Cederroth Haavanhoitoau-
tomaattiin.

20 kpl steriilejä, yksittäispakattuja, fysiolo-
gista keittosuolaa sisältäviä haavapyyhkeitä. 
Korvaa vanun ja puhdistusaineen. Täyttö-
pakkaus Ensiapuasemaan.

TÄYDENNYSTUOTTEET

Uutuus!
3cm x 4,5m 

Sininen

Uutuus!
6cm x 4,5m  

Beige

6cm x 2m 6cm x 4,5m



Salvequick sininen muovilaastari 
REF 51030127

Salvequick sininen muovilaastari/
mix, REF 51030126

Erittäin pehmeä, joustava ja hyvin kiinnit-
tyvä muovilaastari. Hälyttää useimmissa 
metallintunnistimissa, joita käytetään elin-
tarviketeollisuudessa. 6 täydennyspak-
kausta/rasia. Täydennyspakkaus sisältää 
35 laastaria. 

Erittäin pehmeä, joustava ja hyvin kiinnit-
tyvä muovilaastari. Hälyttää useimmissa 
metallintunnistimissa, joita käytetään 
elintarviketeollisuudessa. 6 täydennys-
pakkausta/rasia. Täydennyspakkaus 
sisältää yht. 30 laastaria, sormenpää- ja 
normaalilaastaria.

Salvequick erikoispitkä sininen
muovilaastari, REF 6796

Salvequick muovilaastari
REF 6036

Salvequick kangaslaastari
REF 6444

Salvequick kangaslaastari
REF 6470

Erikoispitkä, pehmeä ja taipuisa sininen muo-
vilaastari. Näkyy useimmissa elintarviketeolli-
suudessa käytettävissä metallintunnistimissa. 
Mitat: 120 x 20 mm. 6 täydennyspakkausta/
rasia. Täydennyspakkaus sisältää 39 laastaria. 

Täydennyspakkaus sisältää 45 laastaria
(27 kpl 72 x 19 mm ja 18 kpl 72 x 25 mm).
6 täydennyspakkausta/rasia.

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

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

SALVEQUICK 
LAASTARIAUTOMAATTI SIS.
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 
metallinpaljastimilla.

SALVEQUICK LAASTARIAUTOMAATTI SIS.  
SININEN MUOVILAASTARI
REF 51030130
Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm

2 (x35) Salvequick sininen laastari (REF 51030126)
1 Avain
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CEDERROTH ENSIAPULAUKKU LARGE
REF 390102
Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

1 Ensiapuohje
1 Elvytyssuoja (REF 2596)
2 Paria suojakäsine (REF 2596)
2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
1 Kolmioliina (REF 1889)
1 Pelastuspeite (REF1892)
1 Sakset (REF 270002)
3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
1 Verkkoside (REF1893)
1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
20 Salvequick laastari (REF 1880)
1 Soft laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
2 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)

CEDERROTH 

ENSIAPULAUKKU LARGE

Hyvin varusteltu Ensiapulaukku Large on kuin pieni  
ensiapuasema, joka on aina käden ulottuvilla. Tuotteet on 
suunniteltu yksinkertaisiksi, ja ne on varustettu selkeillä ohjeilla. 
Läpinäkyvien muovitaskujen ansiosta tuotteet ovat helposti 
nähtävillä ja nopea ottaa käyttöön silloin, kun jokainen sekunti 
ratkaisee. Lisätilaa omia tuotevalintoja varten.

•  Helppo ottaa mukaan
•  Laukku on valmistettu muotoonpuristetusta ja kestävästä 

mattapintaisesta materiaalista
• Tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin
• Tilaa täydentäville tuotteille

Cederroth Seinäteline
REF 190400
Seinäteline ensiapulaukulle.
Mitat: L 28 x K 32 x S 13 cm.
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Jälleenmyyjä

VIHREÄSTÄ ENTISTÄ VIHREÄMPÄÄ
Ensiapuasemien- ja automaattien vihreä muovi on tammikuusta 2022 lähtien valmistettu vähintään 85 % kierrätetystä 
muovista. Käytämme vanhojen jääkaappien osia ja annamme niille uuden elämän Ensiaputuotteina. Näin saamme  
90 % pienemmät hiilidioksidipäästöt verrattuna uuden muovin tuotantoon. Samaan aikaan tuotteiden ulkopakkaukset 
on valmistettu 90 % kierrätetystä pahvista.

 Orkla (Wound) Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden
firstaid@cederroth.com, www.cederoth.com
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