
Tuotevalikoima
ENSIAPUTUOTTEET
GRILLIT, KEITTIÖT,
KAHVILAT, 
RAVINTOLAT



MIKSI TYÖPISTEESSÄSI  
 TARVITAAN ENSIAPUTUOTTEITA?

Tarjoilutyössä, tiskien takana ja veitsien kanssa touhutessa 
on useimmiten tarve laastareista. Haavanhoitoautomaatista 
löytyy monipuolisesti sekä siniset laastarit, haavapyyhkeet että 
itsekiinnittyvä, ihoon tarttumaton Soft-laastari. Myös pieniä 
palovammoja sattuu aika ajoin – varaudu myös jäähdyttävällä 
palovammageelillä ja palovammalaastareilla.

Palovammat, viiltohaavat sekä liukastumiset ovat tyypillisiä tapatur-
mia keittiöissä. Erityisesti keittiöille suunnitellusta Ensiapuasema 
Pro:sta löydät tarvitsemasi avun; mm. monipuoliset palovamma-
tuotteet, sidostarvikkeet ja siniset Soft- ja elintarvikelaastarit. 
Muista opastus ensiapupisteelle. Ravintolan puolella pienet haavat ja 
naarmut puhdistetaan ja laastaroidaan kätevästi Haavanhoitoauto-
maatista.

Kaikissa edellä mainituissa työpisteissä tarvitaan laastareiden, 
sidostarvikkeiden ja palovammatuotteiden lisäksi myös silmän-
huuhteluvalmius mm. pesukemikaaliroiskeiden varalta. Sijoita 
neutraloiva silmänhuuhtelupullopari telineessään käden ulottuvil-
le paistouunien ja astianpesukoneen lähelle. Tiesitkö, että 
uunien puhdistusaineet voivat aiheuttaa silmään pysyvän 
vamman tai jopa sokeuttaa, joten välitön neutraloiva huuhtelu  
on välttämätöntä!

Keittiöt – ravintolat

Kahvilat – asiakaspalvelu Pesukemikaaliroiskeet – Silmänhuuhtelu

Grillit – pizzeriat – pikaruokaravintolat
Uunit ja rasvakeittimet ovat tehokkaassa käytössä ja aina sattuu. 
Jäähdyttävä palovammageeli ja palovammalaastarit ovat tehokas 
ensiapu palovammoihin. Haavanhoitoautomaatista löytyy nopea 
apu, kun tarvitaan napakasti kiinnittyviä sinisiä laastareita. Isompiin 
tapaturmiin varaudutaan ensiapulaukulla. Liukkaat lattiat altistavat 
nyrjähdyksille ja venähdyksille, joihin kylmähoito järjestyy kylmä-
haudepussilla tai vaikka pakastimen ”vihannespusseilla”.



Sisältää Cederroth Soft-laastarin lisäksi siniset elintarvikelaastarit, 
jotka on helppo havaita, mikäli ne joutuvat elintarvikkeiden jouk-
koon. Runsas määrä erikokoisia ja –tyyppisiä laastareita harventaa 
täyttötarvetta ja varmistaa, että tuotteita on pidempään saatavilla. 
Työpisteisiin sijoitettuna tuotteet ovat suojassa rasvalta ja lialta 
läpinäkyvän kannen alla.

Jos sinä tai joku lähelläsi saa vaarallista pesuke-
mikaalia silmäänsä, on nopea ensiapu ratkaisevan 
tärkeää!

Cederroth puskuroitu huuhteluneste neutraloi tehokkaasti silmän 
pH-arvoa, kun silmään joutuu esim. vahvasti emäksistä pesuainetta.

Nopea jäähdytys ja tehokas kivunlievitys pieniin 
palovammoihin ja niiden hoitoon.

Cederrothin palovammageeli ja –taitos viilentävät ja lieventävät 
tehokkaasti kipua estäen palovamman etenemisen syvemmälle 
kudoksiin. Geeli jäähdyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi 
nopeuttaen siten palovamman paranemista. 

Vedenkestävät ja steriilit siniset hydrogeeli laastarit lievittävät kipua 
ja suojaavat palovammaa jäähdytyksen jälkeen, mahdollistaen työn 
teon jatkamisen.

Cederroth Ensiapuasema Pro on erityisesti keittiön tarpeisiin 
suunniteltu kompakti ja toimiva kokonaisuus. Sen avulla voidaan 
hoitaa erityyppisiä vammoja kuten palovammat ja viiltohaavat, ja 
tyrehdyttää isommatkin verenvuodot. Tuotteet säilyvät hygiee-
nisinä ja käyttövalmiina rasvalta ja lialta suojaavan läpinäkyvän 
kannen alla. 

Cederroth silmänhuuhtelu
REF 725200 
2 x 500 ml, steriili, neutraloiva, säilön-
täaineeton keittosuolaliuos. Selkeät, 
kuvalliset ohjeet. Säilyvyys 4,5 v. 

Cederroth Burn Gel Spray 
100 ml 
REF 51011005 

Cederroth Burn Dressing 
 palovammataitos  
REF 901900 
10x10 cm, 2 kpl/rasia

Cederroth Burn Cover 
 palovammalaastari   
REF 901903 
10 kpl 

Cederroth seinäteline 
REF 7202 
Sijoita pullopari telineeseen käden 
ulottuville pesukemikaalien käsitte-
lypisteeseen. Pullo avautuu telineestä 
yhdellä kädenliikkeellä.
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UUTUUS!  

 

REF 51011009
1  Salvequick haavapyyhe, 

40 kpl 
1  Cederroth sininen Soft 

laastari, 4,5 m 
2  Salvequick sininen 

muovilaastari, 35 kpl 
1  Salvequick sininen 

muovilaastari + sormen-
päälaastari, 30 kpl 

REF 51011003
2  Cederroth Iso ensiapuside 
3  Cederroth Pieni ensiapuside
1  Cederroth Burn Gel palovamma-

taitos, 10 x 10 cm, 2 kpl
1 Cederroth Burn Gel, 100 ml 
1  Cederroth Burn Cover palovam-

malaastari, 10 kpl
1  Cederroth Soft laastariautomaatti, 

sis. sininen Soft laastari, 2 m  
1  Salvequick laastariautomaatti, sis. 

Sininen muovilaastari, 35 kpl ja 
sininen muovilaastari tavallinen  
+ sormenpäälaastari, 35 kpl 

1 Salvequick haavapyyhe, 20 kpl 
1 Elvytyssuoja
1 Ensiapuohje 
1  Laastari- ja haavapyyhe-

automaatin avain

Haavanhoitoautomaatissa on kätevästi kaikki 
mitä tarvitset pienten haavojen hoitoon.



CEDERROTH 
ENSIAPULAUKKU MEDIUM

CEDERROTH  
ENSIAPUSITEET

SALVEQUICK 
HAAVAPYYHKEET

SALVEQUICK 
SINISET MUOVILAASTARIT

CEDERROTH 
SININEN SOFT LAASTARI

Muista myös liikuteltava ensiapuvarustus

Hyvin varusteltu ensiapulaukku on valmistettu kulutusta 
kestäväksi ja pitää pölyn, kosteuden ja lian pakkauksen 
ulkopuolella. Tarvikkeet pysyvät hygieenisinä ja aina käyttö-
valmiina.  Tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin, 
jotta ne näkyvät selkeästi ja oikeat tuotteet on helppo 
löytää silloin kun jokainen sekunti on tärkeää. Laukussa on 
tilaa myös lisätarvikkeille. 

Liimaton, itsekiinnittyvä laastarirulla pieniin haavoihin ja iho-
vaurioihin. Toimii eri olosuhteissa ja pysyy jopa vedessä. Sini-
nen väri on helppo havaita, joten soveltuu elintarvikkeiden 
käsittelyyn. Leveys 6 cm. Helppo käyttää ilman saksia. 

Erittäin pehmeä, joustava ja hyvin kiinnittyvä muovilaastari. 
Siniset laastarit on helppo havaita, mikäli ne joutuvat elin-
tarvikkeiden joukkoon. Hälyttävät useimmissa metallin-
tunnistimissa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa.

Helppokäyttöinen ja 
steriili yleisside neljään 
eri käyttötarkoitukseen: 
paine-, tuki-, peite- ja 
palovammasiteeksi. 
 Monikäyttöisyytensä 
ansiosta korvaa monet 
perinteiset sidetaitokset 
ja rullat. Pakkauksessa 
selkeät käyttöohjeet.

Yksittäispakattu kuitu-
kankainen, steriili, 0,9% 
keittosuolaliuosta sisäl-
tävä haavanpuhdistus-
pyyhe. Kätevä ja helppo 
käyttää. Korvaa perintei-
sen vanun ja puhdistus-
aineen.

Erikoispitkällä kiinnitysteipillä varustetulla laastarilla pysty-
tään laastaroimaan haastavampiakin paikkoja, joissa tavalli-
sen laastarin pituus ei riitä.

Allergiatestatut, joustavat, pehmeät ja taipuisat peruslaas-
tarit Salvequick laastariautomaatteihin ja ensiapuasemiin.

1 Cederroth Iso ensiapuside
1 Cederroth Pieni ensiapuside
10 Salvequick laastari
6 Salvequick Haavapyyhe
4 Salvequick Maxi Cover laastari 
1 Elvytyssuoja
2 Käsienpuhdistuspyyhe 
2 paria Suojakäsine 
1 Pelastuspeite
1 Elastinen tukiside 
1  Cederroth Burn Gel  

Palovamma taitos, 10 x 10 cm
1 Sakset 

CEDERROTH  
ENSIAPULAUKKU  MEDIUM  
REF 390101
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Soft laastari 4.5 m REF 51011010
Soft laastari 2 m REF 51011011

Iso ensiapuside REF 1910
Pieni ensiapuside REF 1911

40 kpl REF 3227
20 kpl REF 323700 

Joustava; toimii erinomaisesti myös 
sormenpäässä ja nivelten alueella

Kätevä 
haastavissa 
paikoissa

Salvequick 
 erikoispitkä 
 sininen muovi-
laastari
REF 6796
6 x 39 kpl

Salvequick  
muovi laastari  
REF 6036
6 x 45 kpl  
2 eri kokoa

REF 51030126
6 x 30 kpl,  
2 eri laastaria, sis.  
sormenpäälaastari

Salvequick  
kangas laastari  
REF 6444
6 x 40 kpl  
2 eri kokoa

REF 51030127
6 x 35 kpl,  
2 eri kokoa

Salvequick  
erikoispitkä  
kangaslaastari 
REF 6496
6 x 30 kpl


