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Malá sada první 
pomoci Cederroth 
REF 390100

Střední sada první 
pomoci Cederroth 
REF 390101

Velká sada první 
pomoci Cederroth 
REF 390102

Extra velká sada první 
pomoci Cederroth/DIN 
REF 390103 / REF 390104
Držák na zeď REF 51000008

Dobře uspořádané
Když kufřík otevřete, uvidíte všechny 
produkty v průhledných plastových kapsách. 
V situaci, kdy je každá sekunda drahá, snadno 
najdete produkt, který potřebujete.

Pevné a odolné kufříky
Sady první pomoci Cederroth jsou velmi kvalitní, 
snesou i hrubé zacházení v různých prostředích. Obal 
je koncipován tak, aby se dovnitř nedostal prach, 
vlhkost a nečistota, takže je vybavení hygieničtější.

Uživatelsky příjemné pro každého
Sady první pomoci Cederroth jsou vybaveny 
osvědčenými a testovanými produkty, jejichž 
použití je snadné; jsou vybaveny jasnými pokyny. 
To znamená, že je může použít kdokoliv a kdekoliv.

Dávkovač náplastí Salvequick 
na vnější straně
Náplast můžete sejmout jednoduše a rychle, 
aniž byste se dotkli jakéhokoliv jiného předmětu 
v sadě, což zajišťuje hygienu a čistotu.

Viditelná z dálky
Sada je jasně zelená a žlutá, takže je 
dobře vidět z větší vzdálenosti.

Vaše sada první pomoci je vždy po ruce, připravená k použití; dává vám pocit bezpečí. Sortiment sad první 
pomoci jsme vylepšili novou odolnou vnější úpravou v zářivých barvách, takže se snadněji používají. Naše 
nové sady první pomoci Cederroth jsou k dostání ve 4 různých velikostech, od malých až po extra velké. Sada 
první pomoci je skvělým doplňkem na zdi umístěné stanice první pomoci Cederroth.

První pomoc na cestách – vždy připraveni 
poskytnout pomoc.

Sady první pomoci CederrothNovinka!

Orkla Care AB
firstaid@cederroth.com 

www.firstaid.cederroth.com



Malá sada 
první pomoci

REF 390100

Střední sada 
první pomoci

REF 390101

Velká sada 
první pomoci

REF 390102

Extra velká sada 
první pomoci

REF 390103
Držák na zeď REF 51000008

Poranění

• Krvácení, malé a velké rány • Krvácení, malé a velké rány
• Dýchání
• Popálení
• Oběhový šok
• Podvrtnutí

• Krvácení, malé a velké rány
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• Krvácení, malé a velké rány
• Dýchání
• Popálení
• Oběhový šok
• Podvrtnutí
• Menší poranění očí

Prostor pro 
doplňkové  
produkty  Malý doplňkový produkt Doplňkový produkt Roztok pro výplach očí 

a doplňkový produkt

Velikost (mm) š 145 x v 74 x h 51 mm š 231 x v 190 x h 78 mm š 310 x v 247 x h 80 mm š 420 x v 300 x h 118 mm

Vlastnosti

Snadné přenášení. Možnost 
připojení popruhu. 
Snadná dostupnost.

Odolný proti vodě a vlhku, 
odolný ochranný obal. Rukojeť 
na suchý zip. Průhledné plastové 

kapsy, takže dobře vidíte vše 
co potřebujete.

Odolný proti vodě a vlhku, 
odolný ochranný obal. Pevná 
rukojeť. Průhledné plastové 
kapsy, takže dobře vidíte vše 

co potřebujete.

Masivní kufřík vydrží tvrdé zacházení. 
Náplasti jsou dostupné z vnějšku 

Snadné otevírání a zavírání. Spousta 
místa, takže dobře vidíte to, 

co potřebujete.

Využijte průvodce a zjistěte, který kufřík je 
nejvhodnější pro vaše pracoviště.

Novinka! Sady první pomoci Cederroth
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