
Riskien mukaiset
ENSIAPUTARVIKKEET 
TYÖPAIKOILLE



TYÖPAIKOILLA SATTUU JA TAPAHTUU  
– KOKO AJAN. VARAUDU OIKEIN.

Työturvallisuuslain 46§ edellyttää ensiapuvalmiuden ylläpitämistä työpaikoilla; kattaen 
niin henkilökunnan kuin kiinteistöissä vierailevien henkilöiden tarpeet. Mutta löytyykö 
työpaikoilta riittävästi ja oikeita ensiaputarvikkeita työn luonteeseen, olosuhteisiin sekä 
työntekijöiden määrään nähden – jokaisen kiinteistön, kerroksen ja työpisteen osalta?

Työpaikkaselvityksen yhteydessä tehty riskitekijöiden 
kartoitus ja arviointi ovat perusta ensiapuvalmiuden 
suunnittelulle. On tärkeää, että jokaisesta työpisteestä 
löytyy asianmukainen ensiapuvarustus. Tositilanteissa 
punnitaan tuotteiden riittävyys, toimivuus ja laatu. 

ENSIAPUTARVIKKEIDEN TARVETTA  
ARVIOIDESSA TULEE HUOMIOIDA MM.: 

•  Nykyisen varustuksen riittävyys ja olosuhteet; tuotteiden 
kunto, siisteys ja käyttöaika.

•  Ensiaputarvikkeiden sijoitus niin, että ne ovat kaikkien  
ulottuvilla, riittävän lähellä ja helposti löydettävissä sekä  
asianmukaisesti opastettuina.

•  Ensiaputarvikkeiden määrä ja laatu niin, että ne vastaavat  
työpisteen riskejä. Kiinteää ensiapupistettä täydentää  
tarvittaessa mukaan otettava ensiapupakki.

•  Työpaikoilla, joissa on kemikaalien roiskumisvaara, on 
silmien huuhtelua varten välittömästi saatavilla riittävä 
määrä neutraloivaa silmänhuuhtelunestettä ja huuhtelu 
on varmistettu vähintään 15 minuutin ajan.

•  Työpisteet, joissa on palovammojen riski, on varustettu  
jäähdyttävillä palovammatuotteilla.

•  Toimivat rutiinit ensiapuvarustuksen ylläpitoon, 
säännöllisiin tarkistuksiin ja päivitykseen.

Kela korvaa valvottua ensiapua varten työpaikalle 
hankittujen ensiapuvälineiden kustannuksia 
työnantajalle/yrittäjälle.

ENSIAPUA KAIKILLE, KAIKKIALLA
Cederroth ensiaputuotteet on suunniteltu antamaan no-
peaa ja tehokasta apua hätätilanteessa. Tarjoamme tuotteita 
ja ratkaisuja kaikkien toimialojen riskien mukaisiin tarpeisiin 
ja kehitämme ratkaisuja, joiden avulla jokainen voi antaa en-
siapua ilman aikaisempaa erityisosaamista. Kotisivuiltamme 
löydät runsaasti tietoa ensiaputuotteista, niiden käytöstä ja 
mm. suositukset erityyppisille toimialoille. 

Nopealla ensiavulla ja oikeilla tuotteilla 
minimoidaan tapaturman aiheuttamat 
vammat – ja nopeutetaan paranemista.



CEDERROTH HAAVANHOITOAUTOMAATTI
REF 51011006
Mitat: L 30,6 X S 20,3 X K 15,5 cm 
1 (x 40) Salvequick Haavapyyhe (REF 3227)
1 Cederroth Soft laastari, 4,5 m (REF 51011010)
1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
1 (x 21) Salvequick Iso kangaslaastari (REF 6470)
1 Avain

CEDERROTH ENSIAPUASEMA
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 (x 2) Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
1  Salvequick laastariautomaatti, sis. 

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

1 (x 20) Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
1 Ensiapuohje
1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain

CEDERROTH  

ENSIAPUASEMA

Ensiapuaseman tuotteilla 
voidaan hoitaa erityyppisiä 
vammoja. Läpinäkyvät kannet 
suojaavat tarvikkeet pölyltä 
ja lialta. Asema on varustettu 
myös Salvequick laastariau-
tomaatilla. Laastarit vedetään 
alaspäin, jotta vältetään muiden 
laastareiden likaantuminen tai 
kastuminen. Aseman lokerikossa 
on tilaa täydentää sisältöä oman 
työpisteen erityistarpeiden 
mukaan. Helposti ymmärrettä-
vät ohjeet.

Pieni haavanhoitopiste soveltuu 
työpaikoille, joissa tapaturman riski 
on vähäinen.

CEDERROTH 
HAAVANHOITO-
AUTOMAATTI

CEDERROTH 
PIENI HAAVANHOITO-
PISTE

Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä 
työpisteissä, joissa laastareiden tarve on ilmeinen. Tuotteet 
ovat lukitussa automaatissa käyttövalmiina, lialta ja kosteudelta 
suojaavan kannen alla. Runsas määrä eri kokoisia ja tyyppisiä 
laastareita harventaa täyttötarvetta ja varmistaa, että tuotteita 
on pidempään saatavilla. Lisänä haavapyyhkeet ja itsekiinnittyvä 
Soft laastari, joka pysyy paikoillaan jopa vedessä.

•  Soft laastariautomaatti 
leikkurilla, sisältäen  
4,5 m rullan  

•   Laastarit, haavapyyheet 
ja Soft laastari kätevässä 
automaatissa 

CEDERROTH TÄYDENNYSPAKKAUS ENSIAPUASEMAAN 
REF 51011002

2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
1 (x 20) Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
1 Cederroth huuhteluspray (REF 726000)
1  Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain

CEDERROTH 
PIENI HAAVANHOITOPISTE
REF 191400
Mitat: L 25 x K 40 x S 5 cm
1  Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside  

(REF 1910)
3  Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside  

(REF 1911)
1  (x 45) Salvequick muovilaastari  

(REF 6036)
1  (x 40) Salvequick kangaslaastari  

(REF 6444)



1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
1 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
1 Elvytyssuoja (REF 2596)
2 Paria suojakäsine (REF 2596)
2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
6 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
10 Salvequick laastari (REF 1880)
4 Salvequick Maxi Cover laastari (REF 658024)
1 Pelastuspeite (REF1892)
1 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Sakset (REF 270002)
1 Sisällysluettelo
1 Ensiapuohje

ENSIAPULAUKKU MEDIUM  
REF 390101
Mitat: L 23 x K 19 x S 8 cm

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

ENSIAPULAUKKU LARGE 
REF 390102
Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm 

ENSIAPUPAKKI X-LARGE  
REF 390103
Mitat: L 42 X K 30 X S 12 cm 

3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
1 Huuhteluspray (REF 726000)
1 Elvytyssuoja (REF 2596)
4 Paria suojakäsine (REF 2596)
4 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)
40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
1 Salvequick Cold pack kylmäpussi (REF 219600)
1 Pelastuspeite (REF1892)
3 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
2 Verkkoside (REF1893)
2 Soft laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
2 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Sakset (REF 270002)
1 Pinsetit (REF 1875)
1 Sisällysluettelo
1 Ensiapuohje

Seinäteline
REF 51000008

CEDERROTH 

ENSIAPUPAKKI X-LARGE
Kovamuovista valmistettu lujatekoinen ja kestävä pakki suojaa tuotteet 
iskuilta, pölyltä ja kosteudelta. Pakin ulkokannessa on laastariautomaat-
ti. Tuotteet kuten käsineet, sakset ja elvytyssuoja on sijoitettu pakin 
sisäkanteen. Lokerikon punaiset tarrat ilmaisevat, kun tuote on lopussa 
ja täydennystä tarvitaan. Huomiovärien ansiosta pakin havaitsee jo 
kaukaa. Tilaa silmänhuuhtelupullolle tai omille tuotevalinnoille.

Laastari-
automaatti
kannessa

CEDERROTH 

ENSIAPULAUKKU LARGE 
& MEDIUM
Mukaan otettava hyvin varusteltu ensiapulaukku täydentää kiinteästi 
seinään asennettua Cederroth ensiapuasemaa. Huomioi myös ajoneuvot 
ja matkatyötä tekevät. Cederroth ensiapulaukun kulutusta ja kosteutta 
kestävä materiaali suojaa tuotteita lialta ja pölyltä. Seinäteline REF 190400 
lisävarusteena.



Cederroth Burn Gel 100 ml 
REF 51011005 

Cederroth Burn Cover 
REF 901903

Palovammageeli pieniin ensimmäisen ja toisen asteen 
palovammoihin ja auringonpolttamiin. Jäähdyttää 
ja rauhoittaa ihoa sekä lievittää tehokkaasti kipua. 
Monikäyttöinen, voidaan käyttää useampaan kertaan.

Vedenkestävä ja steriili sininen palovammalaastari, 
jonka hydrogeelityyny suojaa ja rauhoittaa pieniä 
palovammoja. Laastarit sopivat myös pieniin 
viiltohaavoihin ja hiertymiin.

Cederroth Burn Gel Palovammataitos/
Kasvomaski 30x40 cm
REF 51011014

Cederroth Burn Gel Palovammataitos 
20x20 cm
REF 51011015  

Cederroth Burn Gel  
Palovammataitos 10x10 cm
REF 901900

Soveltuu laaja-alaisempien palovammojen 
ensiapuun, kuten jalat, kädet, rinta/selkä. Taitok-
seen on perforoitu silmä-, nenä- ja suuaukot, 
jolloin taitosta voidaan käyttää myös kasvojen 
palovammoissa. Jäähdyttää ja lievittää kipua 
ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa.

Palovammataitos keskisuurten palovammojen 
ensiapuun. Käytä suuremmissa palovammoissa
useampia taitoksia. Jäähdyttää ja lievittää kipua 
ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa.

Soveltuu pienten palovammojen ensiapuun.
Cederroth Burn Gel palovammataitos 
jäähdyttää nopeasti, lievittää tehokkaasti kipua 
estäen palovamman etenemisen syvemmälle 
ihokudoksiin. 2 taitosta/rasia.

CEDERROTH 
PALOVAMMATUOTTEET

CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU
Mukaanotettava ensiapupakkaus palovammojen ensiapuun. 
Burn Gel jäähdyttävät palovammatuotteet on tarkoitettu 
jäähdytykseen ja kivunlievitykseen ensimmäisen ja toisen asteen 
palovammoissa. Palovammataitoksia on kolmea eri kokoa, mm. 
isompi 30 x 40 cm taitos/ kasvomaski. Lisäksi monikäyttöinen 
palovammageeli. Palovammalaukku soveltuu työpaikoille, joilla on 
suuri palovammariski, kuten esimerkiksi tulityöt, avotuli, kuumia 
pintoja ja höyryä, kuumia nesteitä jne.

Cederrothilla on kattava valikoima jäähdyttäviä palovamma-
tuotteita. Olipa sitten kyse pienistä tai hieman suuremmista 
palovammoista. Tuotteita on helppo käyttää selkein ohjein.

1 Burn Gel palovammageeli 100 ml (REF 51011005)
1 Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30x40 cm (REF 51011014)
2 Burn Gel palovammataitos 20x20 cm (REF 51011015)
4 Burn Gel palovammataitos 10x10 cm (REF 901900)
1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
1 Verkkoside (REF 1893)
6 Sidosrullaa taitosten kiinnittämiseen
2 Paria suojakäsineitä
1 Sakset (REF 270002)
Ensiapuohje ja palovammojen hoito-ohjeet

Lisävaruste: Seinäteline REF 190400

CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU
REF 51011013
Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm 

Uutuus!
Uutuus!

Uutuus!



Pahimmassa tapauksessa syövyttävän aineen aiheuttamat 
silmävauriot voivat johtaa pysyvään vaurioon, kuten näön 
heikentymiseen tai sokeuteen. 

Monet markkinoilla olevista silmänhuuhtelunesteistä ovat 
fosfaattipuskuroituja. Fosfaatilla on neutraloiva vaikutus 
syövyttävissä emäs- ja happoroiskeissa, mutta jos se joutuu 
kosketuksiin kalsiumionien kanssa, syntyy reaktio, joka saattaa 
aiheuttaa kalkkeutumista. Kalsiumioneja löytyy yleensä 
työpaikoilta, missä käsitellään sementtiä, betonia ja kalkkia. 
Tässäkin tapauksessa silmän voi turvallisesti huuhdella 
Cederrothin neutraloivalla silmänhuuhtelunesteellä, sillä se 
on 100 % fosfaatiton.

SILMÄNHUUHTELU ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ 
TYÖPAIKOILLA, JOISSA SILMÄVAMMOJEN RISKI 
ON SUURI.

Yleisimpiä silmävammojen aiheuttajia ovat räjähtävät 
akut sekä lipeän, ammoniakin, sementin, kalkin, 
konetiskiaineen, puhdistusaineiden, joidenkin pesuaineiden, 
rasvanpoistoaineiden, maalien, pesusoodan ja liiman 
roiskeet. Myös metallilastut, lika ja pöly tulee huuhdella 
pois välittömästi, jotta ne eivät tartu silmään. Jos sinä tai 
joku lähelläsi saa vaarallista ainetta silmäänsä, ensiapu on 
ratkaisevan tärkeää. 

Vinkki! 
Katso silmänhuuhteluvideo  
osoitteessa www.cederroth.com

PELASTA NÄKÖSI 

3
2
1 Aloita silmän huuhtelu välittömästi.

Vaikutus on tehokkainta ensimmäisten sekuntien aikana.

Huuhtele runsaalla nestemäärällä.
Silmän täytyy olla auki huuhtelun aikana. Pidä silmää auki sormillasi.

Huuhtele pitkään, vähintään 15 minuuttia.
Käytä useampia pulloja huuhtelunestettä ja/ tai jatka huuhtelua silmä- tai käsisuihkulla. 

Esimerkkejä emäksistä:

• Lipeä
• Sementti
• Ammoniakki
• Pesusooda
• Konetiskiaine

Esimerkkejä hapoista:

• Akkuhappo (rikkihappo)
• Suolahappo
• Fosforihappo
• Etikkahappo

Emäkset aiheuttavat suurimman 
osan kaikista syöpymisvammoista. 

Asianmukainen silmänhuuhtelu on erityisen 
tärkeää työpaikoilla, joissa käytetetään 
vaarallisia kemikaaleja. Tällaisia ovat mm. 
teollisuusympäristöt, laboratoriot, 
rakennustyömaat, suurkeittiöt ja varastot.

Kun silmiin joutuu emäksisiä tai happamia roiskeita, 
silmän pH-arvo muuttuu ja aiheutuu syöpymisvamma. 
Onnettomuuden sattuessa tärkeintä on huuhdella 
vaaralliset kemikaalit nopeasti pois ja pyrkiä palauttamaan 
silmän pH-arvo. Siksi Cederrothin silmänhuuhteluneste on 
natriumboraatti puskuroitu. Se toimii iskunvaimentajana ja 
palauttaa silmän normaalin pH-arvon tehokkaammin kuin 
pelkkä keittosuolaliuos.

Emäkset tunkeutuvat 
syvemmälle silmän 
kudoksiin ja saattavat 
aiheuttaa vakavia 
näkövammoja, jotka ovat 
usein pysyviä.

Hapot aiheuttavat 
silmän uloimpiin osiin 
syöpymisvammoja, jotka 
ovat usein hoidettavissa. 



CEDERROTH 
SILMÄNHUUHTELUPULLO
REF 725200  

CEDERROTH SEINÄTELINE 
REF 7202

CEDERROTH 
SILMÄNHUUHTELU PULLO 
REF 7221

2 x 500 ml, steriili, puskuroitu, 
säilöntäaineeton keittosuo-
laliuos. Neutraloiva vaikutus 
emäs- ja happoroiskeisiin*. 
Muotoiltu silmänhuuhtelukuppi 
auttaa pitämään silmän avoinna 
huuhtelun aikana. Pullo avautuu 
automaattisesti asemasta tai teli-
neestä irrotettaessa. Kertakäyt-
töinen. Säilyvyys 4,5 vuotta.

Seinäteline kahdelle 500 ml:n
Cederroth silmänhuuhtelupul-
loille. Pullot avautuvat auto-
maattisesti telineestä irrotet-
taessa, joten huuhtelu voidaan 
aloittaa välittömästi. Jälkiva-
laiseva käyttöopaste mukana. 
Muista lisätä myös silmänhuuh-
telu opastekilpi.

235 ml, steriili, neutraloiva, säilöntäai-
neeton keittosuolaliuos. Henkilökoh-
tainen silmänhuuhtelupullo tasku-
koossa, helppo pitää mukana taskussa 
tai vyökotelossa.  Kertakäyttöinen. 
Säilyvyys 4,5 vuotta.

VYÖKOTELO  
REF 720300  
Vihreästä nylonista valmistettu 
vyökotelo taskukokoiselle Cederroth 
silmänhuuhtelupullolle.

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

2 x 500 ml Cederroth silmänhuuhtelu (REF 725200)
I  Salvequick laastariautomaatti, sis. 
40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444) ja  
45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)

1 Silmänhuuhteluohje
1 Avain

CEDERROTH  

SILMÄNHUUHTELUASEMA

Neutraloiva huuhteluneste lisää  
mahdollisuuksia pelastaa silmät!
Cederroth silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti silmän  
pH-arvoon, joten sillä on neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin 
ja saadaan tehokkaampi lopputulos kuin tavallisella keittosuolaliuoksella.* 

Pöly- ja roiskesuojatussa asemassa on 2 x 500 ml huuhtelunestettä, jonka 
säilyvyysaika on 4,5 vuotta.

Muotoiltu huuhtelukuppi auttaa 
pitämään silmän auki ja ohjaa 
nesteen suoraan silmään.
Läpinäkyvän huuhtelukupin kautta  
on helppo havaita, että silmä  
pysyy avoimena.

AINUTLAATUINEN
MUOTOILU!

Neutraloiva 
vaikutus*

CEDERROTH 
SILMÄNHUUHTELUPULLO JA SEINÄTELINE

*Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.



Orkla Care Oy
Äyritie 18, 01510 Vantaa, asiakaspalvelu puh. 0207 00 9250

firstaid@cederroth.com, www.cederroth.com

Cederroth huuhteluspray 150 ml 
REF 726000

Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
REF 1910   

Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 
REF 1911

Cederroth tartuntasuojapakkaus  
REF 2596

150 ml steriiliä keittosuolaliuosta pölyn ja 
lian puhdistamiseen ja huuhteluun haavoista 
ja silmistä.. Voidaan käyttää useita kertoja ja 
säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan saakka. 
Säilyvyys 5 vuotta.

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

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

Suojaa suoralta kosketukselta elvytystilan-
teessa. Sisältää elvytyssuojan yksisuuntaisel-
la venttiilillä, 2 paria suojakäsineitä ja 2 kpl 
Cederroth käsien puhdistuspyyhkeitä.

Salvequick haavapyyhe 20 kpl
REF 323700

Salvequick haavapyyhe 40 kpl
REF 3227

Cederroth Soft laastari 2 m  
REF 51011011

Cederroth Soft laastari 4,5 m  
REF 51011010

20 kpl steriilejä, yksittäispakattuja, fysiologista 
keittosuolaa sisältäviä haavapyyhkeitä. Sopii 
ensiapuasemaan (REF 490920) ja
ensiapuasema Pro:n (REF 51011003).

40 kpl steriilejä, yksittäispakattuja, fysiologis-
ta keittosuolaa sisältäviä haavapyyheitä.
Sopii Haavanhoitoautomaattiin  
(REF 51011006 ja 51011009) 

Liimaton, itsekiinnittyvä laastari. Soveltuu 
pieniin haavoihin ja toimii erilaisissa olo-
suhteissa riippumatta lämmöstä, kylmästä, 
kosteudesta tai kuivuudesta ja pysyy jopa 
vedessä. Laastarin leveys 6 cm.

Liimaton, itsekiinnittyvä laastari. Soveltuu
pieniin haavoihin ja toimii erilaisissa olosuh-
teissa riippumatta lämmöstä, kylmästä,
kosteudesta tai kuivuudesta ja pysyy jopa
vedessä. Laastarin leveys 6 cm.

Salvequick muovilaastari
REF 6036

Salvequick kangaslaastari
REF 6444

Salvequick iso kangaslaastari
REF 6470

Salvequick sormenpäälaastari
REF 6454

45 kpl vettä ja likaa hylkivää muovilaastaria. 
Hyvin kiinnittyvä, joustava ja allergiatestattu.  
6 täydennyspakkausta/rasia.

40 kpl kankaista, joustavaa, hengittävää ja 
hyvin kiinnittyvää peruslaastaria. Allergiates-
tattu. 6 täydennyspakkausta/rasia.

21 kpl leveää, joustavaa ja hengittävää 
kangaslaataria isomman haavan hoitoon.   
Allergiatestattu. 6 täydennyspakkausta/rasia.

15 kpl joustavaa ja hyvin kiinnittyvää sor-
menpäälaastaria. Muotoilun ansiosta heppo 
kiinnittää. 6 täydennyspakkausta/rasia.

Salvequick erikoispitkä kangaslaastari 
REF 6496

Salvequick Instant Cold Pack
REF 219600

30 kpl erikoispitkiä ja joustavia kangaslaasta-
reita. 12 cm pitkä kiinnitysteippi mahdollistaa 
haastavatkin paikat, kuten peukalontyven. 
Allergiatestattu. 6 täydennyspakkausta/rasia.

Kertakäyttöinen kylmähaude venähdysten
ensiapuun, lievittää särkyä ja turvotusta.

TÄYDENNYSTUOTTEET

OPASTEKILVET
Nuoli
REF 1735
Kaksipuolinen. jälkivalaiseva 20 x 20 cm
Risti
REF 1738
Kaksipuolinen. jälkivalaiseva 20 x 20 cm
Silmänhuuhtelu
REF 1740
Kaksipuolinen. jälkivalaiseva 20 x 20 cm
Seinäpidike
REF 1750
Itsekiinnittyvä muovinen seinäpidike
opastekilvelle.
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