
Cederroth Ensiaputuotteet

VUODEN 2022 
UUTUUDET



CEDERROTH 
ENSIAPUASEMA

CEDERROTH BURN GEL PALOVAMMOIHIN

Cederroth Burn Gel palovammataitos jäähdyttää ja 
lievittää tehokkaasti kipua palovammoissa.

Uutuus! 
SOFT LAASTARIAUTOMAATTI

Cederroth Soft laastari Beige on joustava ja itsekiinnittyvä 
laastari, antaen maksimaalisen liikkuvuuden. Laastariautomaatista 
voit leikata helposti sopivan kokoisen palan. Soft-laastari sopii 
kaikenlaisiin haavoihin ja se pysyy kiinni jopa vedessä.

SELKEÄT OHJEET

Ensiapuohjeet on painettu ensiapuasemaan ja tuotepakkauksiin.

LAASTARIT, JOTKA VEDETÄÄN ALASPÄIN

Laastarit vedetään alaspäin muiden laastarien  
likaantumisen tai verenvuodon välttämiseksi.

Nyt entistä paremmin varusteltu, 
sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen
 
Cederroth Ensiapuasema on ensiapuvarustuksen 
perusta. Se sisältää tuotteita monenlaisten vammojen 
hoitamiseen, ja sen sisältöä voidaan myös helposti 
mukauttaa erilaisiin hoitotarpeisiin. 

CEDERROTH ENSIAPUASEMA 
REF 51011026
Korvaa tuotteen REF 490920
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)
1 (x2) Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
1 Cederroth huuhteluspray, 150 ml (REF 726000)
1  Cederroth Laastariautomaatti, sis.  

Soft-laastari Beige, 2 m x 6 cm (REF 51011019) 
1  Salvequick-laastariautomaatti  

1 (x 45) Salvequick-muovilaastaria (REF 6036) 
1 (x 40) Salvequick-kangaslaastaria (REF 6444)

1 (x20) Salvequick-haavapyyhe (REF 323700)
1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
1 ensiapuohje
1 laastariautomaatin avain
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Uutuus!



Innovatiivinen ratkaisu haavoihin
Cederroth Soft laastari 6 cm x 2 m, on joustava, liimaton 
laastari, joka toimii sekä laastarina että siteenä. Pehmeä Soft-
laastari on innovatiivinen täydennys perinteisiin laastareihin, 
kun tarvitaan joustavaa, nopeaa ja suojaavaa ratkaisua, 
joka pysyy kiinni käsin työskenneltäessä. Soveltuu kaiken 
tyyppisille pienille haavoille riippumatta kuumuudesta, 
kylmästä, kosteudesta tai kuivasta ja pysyy jopa vedessä. 
Cederroth Soft laastari Beige on itsekiinnittyvä, liimaton 
laastari, joten se ei tartu ihoon tai ihokarvoihin. 

• Joustava ja itsekiinnittyvä

• Lateksiton

• Voidaan muotoilla sormeen, käteen tai 
varpaaseen sopivaksi

• Nopea ja helppo laittaa paikoilleen

• Pysyy paikoillaan jopa vedessä

• Sopiva myös suurempiin pintahaavoihin

• Täyttöpakkaus Cederroth Ensiapusemaan

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI BEIGE 6 cm x 2  m

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI BEIGE
6 cm x 2 m, REF 51011019 

Alkuperäinen ja huomaamaton

Alkuperäinen Soft-laastarien väri. 
Helppo havaita, jos laastari on 
likainen tai haava vuotaa. Suositellaan 
puhtaampiin ympäristöihin tai kun 
halutaan huomaamaton väri. Sopii esim. 
toimistoihin, kouluihin, myymälöihin ja 
palvelualalle.  

VIHREÄSTÄ ENTISTÄ VIHREÄMPÄÄ
Cederrothin ensiapuasemien ja automaattien vihreä muovi valmistetaan vähintään 
85 prosenttisesti kierrätetystä muovista tammikuusta 2022 alkaen. Käytämme vanhojen 
jääkaappien muovia ja annamme sille uuden elämän Ensiaputuotteina , mikä vähentää 
hiilidioksidipäästöjä 90 % verrattuna uuden muovin tuottamiseen. Pakkauslaatikot 
valmistetaan 90 % kierrätetystä pahvista .

Uutuus!



Cederroth Soft Foam Bandage Blue
 6 cm x 4,5 m

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI  
6 cm x 4,5 m

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

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI MUSTA
6 cm x 4,5 m, REF 51011021 

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI BEIGE
6 cm x 4,5 m, REF 51011020 

Uutuus! Uutuus!

Kaksi uutta väriä!
Cederroth Soft laastari 6 cm x 4,5 m toimii sekä laastarina että 
siteenä. Side soveltuu kaiken tyyppisille pienille haavoille riippumatta 
kuumuudesta, kylmästä, märästä tai kuivasta ja pysyy kiinni jopa 
vedessä. Cederroth Soft laastari on itsekiinnittyvä liimaton laastari, 
joten se ei tartu ihoon tai ihokarvoihin.

Kiedo ja muotoile – nopeaa ja tehokasta!

• Itsekiinnittyvä liimaton laastari 

• Joustava ja mukava

• Voidaan muotoilla sormeen, käteen tai 
varpaaseen sopivaksi

• Nopea ja helppo laittaa paikoilleen

• Lateksiton

• Täyttöpakkaus Cederroth 
Haavanhoitoautomaattiin ja Cederroth Soft 
Laastariautomaattiin

Alkuperäinen ja huomaamaton

Alkuperäinen väri. Helppo havaita, jos 
laastari on likainen tai haava vuotaa. 
Suositellaan puhtaampiin ympäristöihin 
tai kun halutaan huomaamaton väri. 
Sopii toimistoihin, kouluihin tai mille 
työpaikalle tahansa.

Hyvä näkyvyys

Sinistä väriä suositellaan käytettäväksi 
elintarvikkeita käsiteltäessä, jotta se 
voidaan havaita tarvittaessa nopeasti. 
Suositellaan hotelli- ja ravintola-
alan yrityksille, kuten keittiöihin ja 
ravintoloihin.

Raskas teollisuus ja likainen ympäristö

Musta väri peittää lian tai öljytahrojen 
näkymisen laastarin pinnalla. Haastaviin 
työympäristöihin, esim. valmistusteollisuuteen, 
rakennusalalle ja autokorjaamoille.

Kohderyhmä 
Soft laastari:

Ihanteellinen työpaikoille, joissa pienet haavat ja viiltohaavat ovat yleisiä: 
Esim. Rakennusala, valmistusteollisuus, työpajat, varastointi, käsityöläiset sekä 
hotelli- ja ravintola-ala 



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

1 Cederroth Soft laastari Sininen, 6 cm x 4,5 m (REF 51011010). 

Uutuus!

• Soft laastari nopeasti käyttöön automaatin avulla

• Sisältää sinisen 6 cm x 4,5 m Soft laastarirullan

• Integroitu leikkuuterä helpottaa käyttöä

• Selkeät asennusohjeet 

• Helppo asentaa seinälle nykyisen 
ensiapuvarustuksen viereen 

• Annostelijaa voidaan käyttää myös pöydällä, 
pohjassa luistamattomat tyynyt 

CEDERROTH 
SOFT LAASTARIAUTOMAATTI

Täyttöpakkauksia on saatavana  
kolmessa eri värissä tarpeiden  
mukaan: sininen, beige tai musta.

Soft Laastariautomaatti  
seinäpidikkeellä, 4,5 metriä.

"  Soft-laastari pysyy tiukasti. Silloinkin, kun tein 
paljon käsilläni töitä ja kannoin tavaroita, se pysyi 
paikoillaan - en edes ajatellut käyttäväni sitä."

"  Laastari voi likaantua haastavassa ympäristössä 
muutamassa minuutissa. Musta Soft-laastari 
peittää lian näkymisen."

Testiryhmän kommentteja. Testiryhmän kommentteja.



REF 51011023

TUOTTEIDEN YLEISKATSAUS

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI BEIGE
3 cm x 4,5 m, REF 51011018 

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI SININEN
3 cm x 4,5 m, REF 51011022 

Soveltuu sormille ja varpaille
Itsekiinnittyvä, liimaton ja joustava laastari, 
joka soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin. 
Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai karvoihin 
ja pysyy jopa vedessä.

• Joustava ja itsekiinnittyvä

• Voidaan muotoilla sormeen,  
käteen tai varpaaseen sopivaksi

• Pysyy paikoillaan, jopa vedessä

• Lateksiton

CEDERROTH 
SOFT LAASTARI 
3 cm x 4,5 m

Alkuperäinen ja huomaamaton

Alkuperäinen Soft-laastarien väri. Helppo 
havaita, jos laastari on likainen tai 
haava vuotaa. Suositellaan puhtaampiin 
ympäristöihin tai kun halutaan huomaamaton 
väri. Sopii esim. toimistoihin, kouluihin, 
myymälöihin ja palvelualalle.  

Hyvä näkyvyys

Sinistä väriä suositellaan käytettäväksi 
elintarvikkeita käsiteltäessä, jotta 
tarpeen tullen laastari havaitaan 
nopeasti. Suositellaan hotelli- ja 
ravintola-alan yrityksille, kuten 
keittiöihin ja ravintoloihin.

Täydellinen mukaan otettavaksi!
Cederroth Soft laastari soveltuu käytettäväksi pienempiin haavoihin. 
Helppo laittaa sormiin, käsiin, käsivarsiin, varpaisiin, jalkateriin, 
sääriin ja muihin kohteisiin. 6 cm leveä Soft laastari on helppo kietoa 
haavan ympäri ja se antaa suojaa, tukea ja vakautta. 

• Joustava ja mukava

• Käytännöllinen pussi taskukoossa, jossa on 40 cm x 6 cm  
sinistä Soft laastaria 

• Tiiviisti istuva, joustava laastari, joka soveltuu kaikenlaisiin  
pieniin haavoihin 

• Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai karvoihin ja pysyy jopa vedessä

• Lateksiton

CEDERROTH 
CEDERROTH SOFT LAASTARI, 
TASKUPAKKAUS

"   Viilsin sormeeni lasilla... Kiristin 
Soft-laastarin tiukasti sormenpäähän 
ja se tyrehdytti verenvuodon."
Testiryhmän kommentteja.

Uusi  
koko!



TUOTTEIDEN YLEISKATSAUS

"  Monipuolinen, 
voit käyttää sitä 
melkein missä 
tahansa kehossasi ja 
muokata sitä!"

Soft laastari 6 cm x 2 m täyttöpakkaus ensiapuasemiin

• Cederroth Soft  laastari Sininen (REF 51011011)
• Cederroth Soft laastari Beige (REF 51011019)

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

•  Cederroth Soft laastari Beige  
3 cm x 4,5 m (REF 51011018)

•  Cederroth Soft laastari Sininen,  
6 cm x 40 cm (REF 51011023)
Taskupakkaus

Soft laastari 6 cm x 4,5 m täyttöpakkaus automaatteihin

Muut

• Cederroth Soft laastari Beige (REF 51011020) 
• Cederroth Soft laastari Sininen (REF 51011010)
• Cederroth Soft laastari Musta (REF 51011021)

Testiryhmän kommentteja.



Orkla Care Oy
Äyritie 16, 01510 Vantaa

firstaid@cederroth.com, www.cederroth.com W
L 

20
21

 F
I

www.cederroth.com

YHTEENVETO 
UUTUUDET 2022

TUOTE REF CU/SKU KORVAA LANSEERAUS

Cederroth Ensiapuasema  51011026 1 490920 Tammikuu 2022

Cederroth Soft laastari Beige 6 cm x 2 m 51011019 20 Tammikuu 2022

Cederroth Soft laastari Beige, 6 cm x 4,5 m 51011020 10 Tammikuu 2022

Cederroth Soft laastari Musta, 6 cm x 4,5 m 51011021 10 Tammikuu 2022

Cederroth Soft Laastariautomaatti  51011024 12 Tammikuu 2022

Cederroth Soft laastari Sininen, 3 cm x 4,5 m 51011022 18 Tammikuu 2022

Cederroth Soft laastari Beige, 3 cm x 4,5 m 51011018 18 Tammikuu 2022

Cederroth Soft laastari Sininen, 6 x 40 cm 51011023 40 666150 Tammikuu 2022


