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CEDERROTH 
FIRST AID STATION

CEDERROTH BURN GEL BIJ BRANDWONDEN

Cederroth Burn Gel Dressing geeft een snelle afkoeling  
en een effectieve pijnverlichting bij brandwonden.

Nieuw!  
SOFT FOAM DISPENSER

Cederroth Soft Foam Bandage Blue is een elastische zelfhechtende 
pleister voor een maximale beweeglijkheid. Met de slimme dispenser 
snijdt u gemakkelijk een voldoende groot stuk af. Het verband past 
op alle typen wonden en blijft zitten, zelfs in water.

OVERZICHTELIJKE PRESENTATIE

Er zijn duidelijke en gemakkelijk te begrijpen eerstehulpinstructies  
op het station en op de productverpakkingen gedrukt.

PLEISTERS DIE U ER NAAR BENEDEN UITTREKT

U trekt de pleister naar beneden uit de automaat om te voorkomen 
dat de overige pleisters vuil worden of met bloed besmeurd raken.

Nu nog beter uitgerust!
Het Cederroth First Aid Station bevat producten  
om verschillende soorten letsels te kunnen behandelen 
en kan bovendien  gemakkelijk worden aangepast aan 
verschillende zorgbehoeften. Nu met geïntegreerde 
dispenser, die Cederroth Soft Foam Bandage Beige  
(2 meter) bevat. 

CEDERROTH FIRST AID STATION REF 51011026
Vervangt REF 490920 
Afmetingen: B 29 x H 56 x D 12 cm

2 Cederroth 4-in-1 Bloedstelpende verbanden (REF 1910)
3 Cederroth 4-in-1 mini bloedstelpende verbanden (REF 1911)
1 (x2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
1 Cederroth Eye & Wound Cleansing spray, 150 ml (REF 726000) 
1  Cederroth Soft Foam Dispenser incl.  

Soft Foam Beige, 2 m x 6 cm (REF 51011019)
1 Salvequick Pleisterautomaat incl.
1 (x 45) Salvequick Plasticpleisters (REF 6036)
1 (x 40) Salvequick Textielpleisters (REF 6444) 
1 (x 20) Salvequick Wondreiniger (REF 323700) 
1 Cederroth Protectiepakket (REF 2596)
1 Eerstehulpinstructies
1 Navulsleutel
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Cederroth wordt groen(er)
Het groengekleurde plastic in dit station is gemaakt 
van >85% gerecycled plastic, wat een 90% lagere 
CO2-uitstoot geeft vergeleken met de productie  
van nieuw plastic.

Nieuw!
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• Flexibel en comfortabel

• Aanpasbaar, kan naar uw vinger, hand  
of teen worden gevormd

• Gemakkelijk strakker te trekken en druk  
te produceren om de bloeding te stoppen

• Blijft zitten, zelfs in water

• Past zelfs op grotere oppervlakkige wonden

• Latexvrij

• Navulling voor Cederroth First Aid Station 
en Cederroth First Aid & Burn Station.

CEDERROTH 
CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE  
6 cm x 2  m

CEDERROTH 
SOFT FOAM BANDAGE BEIGE
6 cm x 2 m, REF 51011019

CEDERROTH 
SOFT FOAM BANDAGE BLUE
6 cm x 2 m, REF 51011011

Origineel en discreet

De originele kleur. Gemakkelijk te 
controleren of het verband vuil is of 
bloed doorlekt. Wordt aanbevolen voor 
schone omgevingen of wanneer u de 
voorkeur geeft aan een discrete kleur. 
Geschikt voor kantoren, scholen of 
welke werkplek dan ook.

Sterke zichtbaarheid en fris uiterlijk

De blauwe kleur wordt aanbevolen  
bij de hantering van levensmiddelen,  
om deze visueel te kunnen ontdekken.  
Wordt aanbevolen voor 
horecaondernemingen zoals keukens 
en restaurants.

Nieuw!

Een zelfklevende lijmvrije pleister
Cederroth Soft Foam 6 cm x 2 m fungeert zowel als pleister  
als verband. Het verband past op alle typen kleine wonden  
onafhankelijk van warmte, koude, vocht of droogte en blijft  
zitten, zelfs in water. Cederroth Soft Foam Bandage is een  
zelfklevende lijmvrije pleister en plakt daardoor niet vast  
aan huid of haar.

Breng deze aan door ze er gewoon omheen te  
wikkelen en aan te drukken, snel en effectief!
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Nieuw! Nieuw!

• Flexibel en comfortabel

• Aanpasbaar, kan naar uw vinger, hand  
of teen worden gevormd

• Gemakkelijk strakker te trekken en druk  
te produceren om de bloeding te stoppen

• Blijft zitten, zelfs in water

• Past zelfs op grotere oppervlakkige wonden

• Latexvrij

• Navulling bij Cederroth Wound Care  
Dispenser en Cederroth Soft Foam  
Dispenser.

CEDERROTH 
CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE  
6 cm x 4,5 m

CEDERROTH 
SOFT FOAM BANDAGE BLUE 
6 cm x 4,5 m, REF 51011010

Origineel en discreet

De originele kleur. Gemakkelijk te 
controleren of het verband vuil is of 
bloed doorlekt. Wordt aanbevolen voor 
schone omgevingen of wanneer u de 
voorkeur geeft aan een discrete kleur. 
Geschikt voor kantoren, scholen of 
welke werkplek dan ook.

Sterke zichtbaarheid en fris uiterlijk

De blauwe kleur wordt aanbevolen  
bij de hantering van levensmiddelen,  
om deze visueel te kunnen 
ontdekken. Wordt aanbevolen voor 
horecaondernemingen zoals keukens  
en restaurants.

CEDERROTH 
SOFT FOAM BANDAGE BLACK
6 cm x 4,5 m, REF 51011021

Zwaar werk en vuile omgeving

De zwarte kleur camoufleert vuil 
of olievlekken op de buitenkant van 
het verband. Voor zware en vuile 
werkomgevingen, bijv. productie-industrie, 
bouw en constructie, voertuigreparatie.

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

Een zelfklevende lijmvrije pleister
Cederroth Soft Foam 6 cm x 4.5 m fungeert zowel als pleister  
als verband. Het verband past op alle typen kleine wonden  
onafhankelijk van warmte, koude, vocht of droogte en blijft  
zitten, zelfs in water. Cederroth Soft Foam Bandage is een  
zelfklevende lijmvrije pleister en plakt daardoor niet vast  
aan huid of haar.

Breng deze aan door ze er gewoon omheen te  
wikkelen en aan te drukken, snel en effectief!
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• Dispenser voor snelle en eenvoudige bereikbaarheid 
van Soft Foam Bandage

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

• Geïntegreerd afsnijmes voor eenvoudig gebruik

• Duidelijke instructies

• Gemakkelijk om aan de wand te hangen naast uw 
eerstehulpuitrusting

• Kan ook op de tafel staand worden gebruikt als  
de wandbevestiging wordt weggenomen, uitgerust 
met antislip-pootjes

CEDERROTH 
CEDERROTH SOFT FOAM DISPENSER 

CEDERROTH SOFT FOAM DISPENSER   
REF 51011024
Afmetingen: B 12 x H 28 x D 17 cm

1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m (REF 51011010). 

De navullingen zijn er in 3 verschillende 
kleuren, afhankelijk van uw behoefte: 
blauw, beige of zwart.

Dispenser met wandhouder voor Soft Foam Bandage 4,5 meter

Nieuw!
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Nieuw!Nieuw!

• Flexibel en comfortabel

• Aanpasbaar, kan naar uw vinger of teen  
worden gevormd

• Gemakkelijk strakker te trekken en druk  
te produceren om de bloeding te stoppen

• Blijft zitten, zelfs in water

• Latexvrij

CEDERROTH 
CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE  
3 cm x 4,5 m

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

CEDERROTH 
SOFT FOAM BANDAGE BLUE
3 cm x 4,5 m, REF 51011022

Origineel en discreet

De originele kleur. Gemakkelijk te 
controleren of het verband vuil is of 
bloed doorlekt. Wordt aanbevolen voor 
schone omgevingen of wanneer u de 
voorkeur geeft aan een discrete kleur. 
Geschikt voor kantoren, scholen of 
welke werkplek dan ook.

Sterke zichtbaarheid en fris uiterlijk

De blauwe kleur wordt aanbevolen  
bij de hantering van levensmiddelen,  
om deze visueel te kunnen 
ontdekken. Wordt aanbevolen voor 
horecaondernemingen zoals keukens  
en restaurants.

Een zelfklevende lijmvrije pleister
Cederroth Soft Foam Bandage met een breedte van 3 cm past 
perfect op vingers of tenen. Gemakkelijk om kleine handen te 
wikkelen of als u een kleinere wond hebt. Ze fungeert zowel als 
pleister als verband. Dit is een zelfklevende lijmvrije pleister en 
plakt daardoor niet vast aan huid of haar.

Wikkel deze er gewoon omheen en druk bij elkaar  
om ze aan te brengen, snel en effectief!

Nieuw  
formaat!
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• Flexibel en comfortabel

• Praktische zak in zakformaat met 40 cm Soft Foam 
Bandage Blue

• Gemakkelijk strakker te trekken en druk te  
produceren om de bloeding te stoppen

• Blijft zitten, zelfs in water

• Past zelfs op grotere oppervlakkige wonden

• Latexvrij

• Navulling voor Cederroth First Aid Kits

CEDERROTH 
CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE 
POCKET SIZE 

CEDERROTH SOFT FOAM  
BANDAGE BLUE POCKET SIZE 
6 cm x 40 cm, REF 51011023

Sterke zichtbaarheid en fris uiterlijk

De blauwe kleur wordt aanbevolen  
bij de hantering van levensmiddelen,  
om deze visueel te kunnen 
ontdekken. Wordt aanbevolen voor 
horecaondernemingen zoals keukens  
en restaurants.

Nieuw!
Een zelfklevende lijmvrije pleister  
in zakformaat
Cederroth Soft Foam Bandage is geschikt voor kleinere wonden. 
Gemakkelijk aan te brengen op vingers, handen, armen, tenen, 
voeten en benen enzovoort. 6 cm brede Soft Foam Bandage  
is gemakkelijk rond de hele vingertop te wikkelen en geeft  
bescherming, steun en stabiliteit.

Breng deze aan door ze er gewoon omheen te  
wikkelen en aan te drukken, snel en effectief!


