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Agenda

1. UUTUUS: Cederroth Haavanhoitoautomaatti

2. UUTUUS: Cederroth Haavanhoitoautomaatti BLUE

3. Cederroth Soft-laastarin muutokset

4. UUTUUS: Cederroth Burn Gel 100 ml

5. Cederroth Ensiapuasema Pro muutos



Asiakkaat kaipaavat

• Pienempiä haavanhoitoyksiköitä

• Täydentäviä yksiköitä nykyisten 
ensiapuvälineiden rinnalle
(asemat, laukut)

• Riittoisampaa laastarivalikoimaa 
isommissa kulutuskohteissa

• Haavapyyhkeitä automaatteihin

• Soft laastariautomaattia leikkurilla



Cederroth Haavanhoitoautomaatti
REF:51011006
• Kätevästi kaikki mitä tarvitset pienten haavojen hoitoon!

• Runsas määrä eri kokoisia ja tyyppisiä laastareita  
harventaa täyttötarvetta – ja varmistaa, että tuotteita on 
pidempään saatavilla 

• Lisänä haavapyyhkeet haavan puhdistukseen

• Pakkaukset ovat lukitussa automaatissa, tuotteet 
käyttövalmiina ja helposti otettavissa lialta ja kosteudelta 
suojaavan kannen alla

• Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä 
työpisteissä, joissa laastareiden tarve on ilmeinen

• Täydentää myös erinomaisesti ensiapulaukkua; laastarointi 
käy kätevästi haavanhoitoautomaatista ja ea-laukku pysyy 
siistinä isompaa tarvetta varten



Cederroth Haavanhoitoautomaatti
REF:51011006
Kohderyhmiä ja käyttöalueita mm.:
• Isojen toimi- ja tuotantotilojen riskialueilla täydentämässä 

kauempana sijaitsevia ensiapupisteitä
• Työpisteissä, joissa käytetään liikuteltavia ensiapulaukkuja 

seinätelineissä tai ainoana ensiapuvarustuksena
• Työpaikat, joissa pienemmät haavat ovat yleisiä, kuten 

• rakennusala
• varastot
• teollisuusyritykset
• isot tuotantohallit
• metalli- ja hienomekaniikkapajat
• työpajat
• autokorjaamot
• pakkaamot ja lähettämöt
• grillit ja ravintolat
• päivä- ja hoivakodit
• päiväkeskukset, koulut ja kirjastot
• pienet myymälät jne.



Cederroth Haavanhoitoautomaatti
REF:51011006

Tuotteet ovat suojattuina kannen alla. Sisältää:
• 3 erityyppistä Cederroth laastariviuhkaa erilaisiin 

tarpeisiin
• 4.5 m itsekiinnittyvää liimatonta ja joustavaa Cederroth 

Soft laastaria leikkurilla varustetussa automaatissa
• steriilejä yksittäispakattuja Cederroth haavapyyhkeitä 

haavan nopeaan puhdistukseen 

Sisältö ja täydennystuotteet: 
• Salvequick Haavapyyhe, 40 kpl REF 3227
• Cederroth Soft laastari, 4,5 m, REF 51011010
• Salvequick Kangaslaastari, REF 6444
• Salvequick Muovilaastari, REF 6036
• Salvequick Iso kangaslaastari, REF 6470
• 1 avain



Cederroth Haavanhoitoautomaatti
REF:51011006
• Tuotepakkaukset ovat lukitun automaatin sisällä. 

Lukitus avataan mukana tulevan avaimen avulla.
• Suosittelemme säilyttämään avainta automaatin 

takana olevassa pidikkeessä.
• Automaatti on helppo asentaa seinään (tuotteet tulee 

poistaa asennuksen ajaksi).
• Huom! Laastariviuhkat asennetaan ulkopuolelta.
• Automaattiin voi täydentää laastarit työpisteiden 

tarpeiden mukaisesti Cederroth laastarivalikoimasta.





Cederroth Haavanhoitoautomaatti BLUE
REF:51011009

• Suunniteltu etenkin elintarviketeollisuuden ja 
keittiöiden käyttöön, joissa syntyy helposti 
viiltohaavoja 

• Sinisen Cederroth Soft-laastarin lisäksi myös siniset 
elintarvikelaastarit, jotka näkyvät useimmissa 
elintarviketeollisuudessa käytettävissä 
metallintunnistimissa

• Mukana myös steriilit Cederroth haavapyyhkeet

Sisältö ja täydennystuotteet: 
• Salvequick Haavapyyhe, 40 kpl REF 3227
• Cederroth Soft laastari, 4.5 m, REF 51011010
• 2 x Salvequick Sininen muovilaastari, á 35 kpl, REF 6735CAP
• Salvequick Sininen muovilaastari + sormenpäälaastari, 30 kpl, 

REF 6754CAP
• 1 avain



Cederroth Soft laastari 4,5 m
REF:51011010

• UUSI KOKO: 4.5 m itsekiinnittyvää liimatonta ja 
joustavaa Cederroth Soft laastaria 

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

• Itsekiinnittyvä, joten ei tartu kiinni ihoon, haavaan 
tai karvoihin ja pysyy jopa vedessä

• Sininen väri on helppo havaita, joten soveltuu 
käytettäväksi elintarvikkeiden käsittelyssä

• Käytetään täydennystuotteena Cederroth 
Haavanhoitoautomaatissa (normaali ja BLUE)

• Voi käyttää myös ilman automaattia



Cederroth Soft laastari 2,0 m
REF:51011011

• Vanha 2 x 2m tuplapakkaus (REF 676100) 
poistuu valikoimista ja tilalle tulee 
yksittäispakattu 2 m pakkaus

• Käytetään täydennystuotteena Cederroth 
Ensiapuasema Pro’ssa
(REF 490960/ REF 51011003)

• Voi käyttää myös ilman automaattia



Cederroth Burn Gel 100 ml
REF:51011005

• Uusi erittäin helppokäyttöinen ponnekaasulla toimiva geelipullo
• Voidaan käyttää useampaan kertaan (monikäyttöinen)
• Pienempiin palovammoihin, syöpymiin, auringonpolttamiin ja 

säteilyvaurioihin
• Viilentää ja rauhoittaa ihoa, lieventää tehokkaasti kipua ja estää 

palovamman etenemistä syvemmälle ihokudoksiin
• Käyttöaika 5 vuotta



Cederroth Ensiapuasema Pro muutos
REF: 51011003
Kun työskennellään ympäristöissä, joissa on suurempi 
palovammojen ja viiltohaavojen riski, kuten keittiöissä, 
elintarvikealalla ja tulitöissä
• Uusi Cederroth Burn Gel 100 ml korvaa nykyiset 2 kpl 

Cederroth Burn Gel 50 ml pullot
• Uusi riittoisampi pullo, jota voidaan käyttää useampaan kertaan 

(monikäyttöinen)

• Asemassa myös muita palovammatuotteita:
• Palovammataitos – geelitaitos jäähdyttää tehokkaasti ja estää 

palovamman etenemistä syvemmälle ihokudoksiin
• Palovammalaastari pienten palovammojen jatkohoitoon - laastarin 

hydrogeelipinta suojaa vaurioitunutta aluetta ja lievittää kivun 
tunnetta.



Yhteenveto uutuuksista ja muutoksista 

Uutuus- ja muuttuneet tuotteet Tuote nro kpl/
me

Saatavilla Korvaa 
tuotteen

Tuotteen EAN Myyntierän EAN

Haavanhoitoautomaatti 51011006 1 02.2019 Ei käytössä 7310800015979

Haavanhoitoautomaatti BLUE 51011009 1 02.2019 Ei käytössä 7310800017447

Cederroth Soft laastari 4,5 m 51011010 10 01.2019 7310610017293 7310800017454

Cederroth Soft laastari 2 m 51011011 20 01.2019 676100 7310610017392 7310800017553

Cederroth Burn Gel 100 ml 51011005 8 01.2019 901901 7310610015275 7310800015436

Cederroth Ensiapuasema Pro 51011003 1 03.2019 490960 Ei käytössä 7310800015412

14

Poistuvat tuotteet Tuote nro kpl/me Poistuu Korvaava tuote Tuotteen EAN Myyntierän EAN

Cederroth Soft laastari, 2x2m 676100 20 12.2018 51011011 7310616761008 7310806761009

Cederroth Ensiapuasema Pro 490960 1 03.2019 51011003 Ei käytössä 7310804909502

Cederroth Burn Gel Spray 50 ml 901901 48 01.2019 51011005 7310619019014 7310809019015



Tuotemuutoksia 2018
Minigrip-pussit on poistettu seuraavista 
tuotepakkauksista: 
• Ensiapusiteet REF 1910 ja 1911
• Elvytyssuoja avaimenperässä REF 1925
• Soft laastari taskupakkaus REF 666150



www.cederroth.com
Ensiapuohjeet    Ensiaputuotteet    Käyttöopastusvideot   

Tuotespeksit    Kuvapankki

Kun sattuu ja tapahtuu…

http://www.cederroth.com/

