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ENSIAPUTUOTTEET
ELINTARVIKE-
MYYMÄLÄSSÄ



MISSÄ SINUN MYYMÄLÄSSÄSI 
 TARVITAAN ENSIAPUTUOTTEITA?

Sijoita ensiapuasema (REF 490920) sekä mukaan otettava  
ensiapulaukku (REF 390102) infoon ja huomioi opastus eri 
kulkusuunnista. Kahviossa ja pullojen palautushuoneessa on 
tarvetta ensiapuasema Prolle (REF 51011003) sekä huuhtelu
pulloparille (REF 725200) + seinätelineelle (REF 7202).

Laastareille ja sidostarvikkeille tulee ennemmin tai myöhem-
min käyttöä koska käytössä on mm. veitsiä ja siivutuskone. 
Ensiapu asema Pron (REF 51011003) siniset laastarit havai-
taan helposti jos ne putoavat elintarvikkeiden joukkoon.

On itsestään selvää huolehtia henkilökunnasta - kaikki liikkuvat 
sosiaalitiloissa. Ensiapuaseman (REF 490920) laastareilla ja 
 palovammatuotteilla pärjätään pitkälle tauko- ja pukuhuoneissa.

Työtä tehdään paljolti käsityönä veitsillä, myös useat  
raaka- aineet ovat teräviä. Tästä syystä ensiapuasema Pro 
(REF 51011003) on paikallaan. Mikäli työpisteitä on useita, 
lisää myös haavanhoitoautomaatti blue (REF 51011009).

Palovammat, viiltohaavat sekä liukastumiset ovat tyypillisiä 
tässä työpisteessä. Ensiapuasema Pro (REF 51011003) yhdes-
sä sammutuspeitteen sekä jauhesammuttimen kanssa on oiva 
valinta. Lisää myös Cederroth silmänhuuhtelupullot (REF 
725200) + seinäteline (REF 7202) pesukemikaaliroiskeiden 
varalta paistouunien & astianpesukoneen läheisyyteen.

Sosiaalitilat

Juustot, leikkeleet ja salaatit

Leipomo

Liha ja kala

Info, kahvio ja pullojen palautushuone

Varasto ja takatilat
Mistä löytyy lähin ensiapupiste? Ensiapuasema (REF 490920)  
ja mukaan otettava ealaukku (REF 390102) ovat nopeasti  
 henkilökunnan saatavilla sekä myymälän, varaston että 
 lastauslaitureiden suunnista kun ne sijoitetaan myymälätiloihin 
johtaville kulkuväylille. Muista myös opastus!



Ensiapuasema Pro (REF 51011003) sekä Cederroth silmän
huuhtelupullot (REF 725200) + seinäteline (REF 7202) 
ovat asianmukainen valinta näihin työpisteisiin. Riskeinä ovat 
mm. palovammat, viiltohaavat, liukastumiset sekä vahvat 
pesukemikaaliroiskeet. 

Rikkihappoa sisältävissä akuissa on räjähdysriski. Välittömän 
huuhtelun aikaansaamiseksi käden ulottuvilla  on hyvä olla 
neutraloiva  Cederroth silmänhuuhtelupullopari  (REF 725200) 
omassa teli neessään (REF 7202) tai silmänhuuhteluasema 
(REF 721500).

Trukin latauspisteetEsivalmistelu, keittiö ja grilli

Työturvallisuuslaki (738/2002, 46 § )
Laki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä. Työ-
paikan vaarojen arviointi muodostaa perustan ensiapuvalmiuden 
suunnittelulle, joka tulee sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001, 12 §)
Työterveyshuollon sisältöön kuuluu työturvallisuuslain tarkoitta-
man ensiavun järjestämiseen osallistuminen.Työpaikkaselvityksen 
yhteydessä työterveyshuolto arvioi ensiapuvalmiuden tarpeen 
todettujen vaara- ja haittatekijöiden perusteella.

Sairausvakuutuslaki (1224/2004)
Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perus-
teella ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä aiheutuneet tarpeelliset 
ja kohtuulliset kustannukset tietyin edellytyksin. Lisätietoa ensia-
puvalmiuden korvaamisesta Kelan sivuilta: www.kela.fi

Ensiapuvalmius työpaikoilla 2013
Työsuojeluoppaita ja – ohjeita 33, Aluehallintovirasto, Työsuoje-
luhallinto, Tampere 2013.
Ohjeita mm. koulutettavien määrän ja tarvittavien ensiapuvä-
lineiden tarpeen arviointiin. http://tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/
documents/2013/11/Ensiapuvalmius_TSO_33.pdf

VIRANOMAISTEN SÄÄDÖKSET JA SUOSITUKSET  

*Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.



LÖYTYYKÖ ENSIAPUASEMASTASI  
KAIKKI TARPEELLINEN?

Kaikille, jotka työskentelevät työpisteissä, joissa on riski saada 
 palovammoja ja viiltohaavoja.

Sininen laastari elintarvikkeita käsiteltäessä
Salvequick Blue Detectable laastarit sopivat elintarvikkeiden  
 käsittelyyn. Sininen laastari on helppo havaita jos se joutuu 
 elintarvikkeiden sekaan, ja useimmat  elintarviketeollisuudessa 
 käytetyt metallintunnistimet tunnistavat sen.

Burn Gel 100 ml & Burn Gel palovammataitos
Nopea jäähdytys ja tehokas kivunlievitys palovammoihin. Geeli 
jäähdyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi nopeuttaen palo-
vamman paranemista.

Burn Cover palovammalaastari 
Burn Cover laastarit suojaavat ja lievittävät kipua pienissä palovam-
moissa.

CEDERROTH
ENSIAPUASEMA PRO
REF 51011003

Nro Sisältö

Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910) 2
Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911) 3
Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900) 2 (x 2)
Cederroth Burn Gel 100 ml (REF 51011003) 1
 Cederroth Soft laastariautomaatti, sis. 
Soft laastari 2 m x 6 cm (51011011) 1

Salvequick haavapyyhe (REF 323700) 1 (x 20)
Elvytyssuoja (REF 1921) 1
Burn Cover palovammalaastari (REF 901903) 1
Salvequick laastariautomaatti, sis. Sininen muovilaastari 1
    Sininen muovilaastari, tavallinen (51030127) 1 (x35)
    Sininen muovilaastari, tavallinen/sormenpää (51030126) 1 (x30)

Ensiapuohje 
Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain

1 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

TÄYDENNÄ ENSIAPUASEMA PRO

CEDERROTH 
HAAVANHOITOAUTO
MAATTI BLUE
REF 51011009

Sopii erityisesti elintarviketeollisuuteen ja elintar-
vikkeiden käsittelyyn, joissa syntyy helposti viilto-
haavoja. Haavanhoitoautomaatissa on kätevästi 
kaikki mitä tarvitset pienten haavojen hoitoon. 
Reilu määrä erikokoisia sinisiä muovilaastareita, 
jotka on helppo havaita, jos ne joutuvat elintar-
vikkeiden joukkoon. Lisänä haavapyyhkeet ja soft 
laastari, joka pysyy paikoillaan jopa vedessä.

Nro Sisältö

Salvequick Haavapyyhe (REF 3227) 1 (x 40)
Cederroth Soft laastari, 4,5 m (REF 51011010) 1
Salvequick Sininen muovilaastari (REF 51030127) 2 (x 35)
Salvequick Sininen muovilaastari +  
sormenpäälaastari (REF 51030126) 1 (x 30)

Avain 1
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UUTUUS!
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Nro Sisältö

Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910) 2
Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911) 3
Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900) 1 (x 2)
Cederroth huuhteluspray, 150 ml (REF 726000) 1
Salvequick haavapyyhe, 20 kpl (REF 323700) 1 (x 20)
Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596) 1
Salvequick laastariautomaatti, sis.
     Salvequick muovilaastari (REF 6036) 1 (x 45)
     Salvequick kangaslaastari (REF 6444) 1 (x 40)

Ensiapuohje 
Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain
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TÄYDENNÄ ENSIAPUASEMA

Cederroth ensiapuaseman avulla voidaan hoitaa erityyppisiä 
vammoja. Läpinäkyvät kannet suojaavat tarvikkeet pölyltä ja lialta. 
Laastariautomaatista laastarit vedetään alaspäin, jotta vältetään 
muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen. 

Huuhteluspray pölyn ja lian huuhteluun silmistä ja haavoista.  
Huuhteluneste säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan saakka.

Burn Gel palovammataitos
Palovammataitos viilentää nopeasti, lieventää tehokkaasti kipua.

CEDERROTH 
ENSIAPUASEMA
REF 490920

CEDERROTH 
HAAVANHOITOAUTO
MAATTI
REF 51011006

Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä. 
Haavanhoitoautomaatissa kätevästi kaikki mitä tarvitset 
pienten haavojen hoitoon. Runsas määrä erikokoisia ja  
tyyppisiä laastareita. Lisänä haavapyyhkeet ja itsekiinnittyvä 
Soft laastari, joka pysyy paikollaan jopa vedessä.

Nro Sisältö

Salvequick Haavapyyhe (REF 3227) 1 (x 40)
Cederroth Soft laastari, 4,5 m (REF 51011010) 1
Salvequick kangaslaastari (REF 6444) 1 (x 40)
Salvequick muovilaastari (REF 6036) 1 (x 45)

Salvequick Iso kangaslaastari (REF 6470) 1 (x 21)

Avain 1
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Neutraloiva 
vaikutus*

NEUTRALOIVA HUUHTELUNESTE 
 LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA PELASTAA 
SILMÄSI.

CEDERROTH 
SILMÄNHUUHTEL U
ASEMA
REF 721500

Asemassa on laastariautomaatin lisäksi kaksi pulloa huuhtelunestettä.

Cederroth silmänhuuhtelupullo avautuu, kun kierrät sen irti teli-
neestä. Voit aloittaa huuhtelun välittömästi. Varusta työpiste useilla 
pulloilla, jotta voit jatkaa huuhtelua vähintään 15 minuuttia. Pullon 
muotoilu mah dollistaa runsaan huuhtelun noin 1,5 minuutin ajan.  
Muotoiltu huuhtelukuppi auttaa lisäksi pitämään silmän avoinna 
huuhtelun aikana. * Säilyvyysaika 4,5 vuotta.

Nro Sisältö

Cederroth silmänhuuhtelupullo (REF 725200) 2
Salvequick muovilaastari (REF 6036) 1 (x 45)
Salvequick kangaslaastari (REF 6444) 1 (x 40)
Silmänhuuhteluohje 1
Laastariautomaatin avain
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Cederroth silmänhuuhtelu
REF 725200 
2 x 500 ml, steriili, neutraloiva, säilöntäaineeton keittosuola-
liuos. Neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin. Vaikutus 
on yleensä voimakkaampi emäksiä kuin happoja vastaan. 
Muotoiltu silmänhuuhtelukuppi auttaa pitämään silmän avoinna 
huuhtelun aikana. Kertakäyttöinen. Säilyvyys 4,5 vuotta.

*Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.

Cederroth seinäteline 
REF 7202 
Seinäteline kahdelle 500 ml:n neutraloivalle Cederroth 
 silmänhuuhtelupullolle. Jälkivalaiseva ohjekilpi mukana.

CEDERROTH 

SILMÄNHUUHTELU

TIESITKÖ, ETTÄ...
Uunien puhdistusaineet voivat  

aiheuttaa silmään pysyvän  
vamman tai jopa sokeuttaa.  

Välitön huuhtelu on välttämätöntä.

TÄYDENNÄ SILMÄNHUUHTELUASEMA



TÄYDENNYSTUOTTEET

Cederroth Burn Cover  
-palovammalaastari REF 901903

Cederroth Burn Gel 100 ml
REF 51011005

Cederroth Burn Gel  
-palovammataitos REF 901900

Salvequick muovilaastari
REF 6036

Vedenkestävä ja steriili sininen hydrogeeli 
laastari suojaa ja rauhoittaa pieniä palo-
vammoja. Laastarit sopivat myös pieniin 
viiltohaavoihin ja hiertymiin.

Vesipohjainen geeli auttaa pieniin palovam-
moihin, syöpymiin, auringonpolttamiin ja 
säteilyvaurioihin. Jäähdyttää ja rauhoittaa 
ihoa sekä lieventää tehokkaasti kipua. Mo-
nikäyttöinen, voidaan käyttää useampaan
kertaan.

Cederroth Burn Gel viilentää nopeasti, lieven-
tää tehokkaasti kipua ja estää palovamman 
etenemistä syvemmälle ihokudoksiin. Geeli 
jäähdyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi 
nopeuttaen siten palovamman paranemista. 
Sisältää 2 steriiliä haavasidettä (10 x 10 cm).

Joustava, hengittävä ja pehmeä muovilaastari. 
Täydennyspakkaus Salvequick laastariauto-
maattiin.

Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
REF 1910

Cederroth 4-in-1 pieni  
ensiapuside REF 1911

Cederroth huuhteluspray  
REF 726000

Salvequick kangaslaastari
REF 6444

Helppokäyttöinen ja steriili yleisside neljään 
eri käyttötarkoitukseen: paineside, tukiside, 
peiteside ja palovammaside. Sisältää 
haavasiteen (14 x 23 cm) ja 2 joustosi-
dettä (10 cm x 3 m). Selkeät käyttöohjeet 
pakkauksen sisäpuolella.

Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoi-
tukseen, erityisesti sormien ja varpaiden 
haavojen sidontaan. Sisältää haavasiteen  
(8 x 12 cm) ja joustositeen (6 cm x 3 m).

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.

Joustava, pehmeä ja hengittävä  kangaslaastari. 
Täydennyspakkaus  Salvequick laastariauto-
maattiin.

Salvequick haavapyyhe 
REF 323700

Cederroth Soft laastari 2 m
REF 51011011

Cederroth Soft laastari 4,5 m
REF 51011010

Salvequick sormenpäälaastari
REF 6454

20 kpl steriilejä, yksittäispakattuja, fysiolo-
gista keittosuolaa sisältäviä haavapyyhkeitä. 
Sopii ensiapuasemaan.

Salvequick haavapyyhe
REF 3227
40 kpl steriilejä, yksittäispakattuja, fysiolo-
gista keittosuolaa sisältäviä haavapyyheitä. 
Sopii Cederroth Haavanhoitoautomaattiin.

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

Liimaton, itsekiinnittyvä laastari. Soveltuu pie-
niin haavoihin ja toimii erilaisissa olosuhteissa
riippumatta lämmöstä, kylmästä, kosteudesta 
tai kuivuudesta ja pysyy jopa vedessä.

Joustava,  pehmeä ja hengittävä kangas-
laastari. Muotoiltu laastari on helppo asettaa 
sormenpäähän. Täydennyspakkaus Salvequick 
laastari automaattiin.

Salvequick sininen muovilaastari Mix 
REF 51030126

Salvequick sininen muovilaastari
REF 51030127

Salvequick erikoispitkä sininen 
 muovilaastari REF 6796

Salvequick erikoispitkä  
kangaslaastari REF 6496

Steriili, erittäin pehmeä ja joustava 
laastari kahdessa koossa, tavallinen- ja 
sormenpäälaastari. Hälyttävät useimmissa 
metallintunnistimissa, joita käytetään elin-
tarviketeollisuudessa. Täydennyspakkaus 
Salvequick laastariautomaattiin.

Steriili, erittäin pehmeä ja joustava laastari. 
Hälyttävät useimmissa metallintunnistimis-
sa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa. 
Täydennyspakkaus Salvequick laastariau-
tomaattiin.

Erikoispitkä, pehmeä ja joustava laastari. 
 Pystytään laastaroimaan haastavampia paikkoja, 
joissa tavallisen laastarin pituus ei riitä – kuten 
peukalontyvessä. Hälyttävät useimmissa 
metallintunnistimissa, joita käytetään elintarvi-
keteollisuudessa. Täydennyspakkaus Salvequick 
laastariautomaattiin.

Pitkä, pehmeä ja taipuisa kangaslaastari.
Mitat: 120 x 20 mm Täydennyspakkaus sisältää 
30 pitkää laastaria, 6 täydennyspakkausta/rasia.
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3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
20 Salvequick laastari (REF 1880)
10 Salvequick haavapyyhe (REF1880)
1 Soft Foam laastari 6 cm x 40 cm (REF 666150)
1 Elvytyssuoja (REF 2596)
2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
2 paria suojakäsine (REF 2596)
1 Pelastuspeite (REF 1892)
2 Elastinen tukiside (REF 1882)
2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
1 Verkkoside (REF 1893)
1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
1 Kolmioliina (REF 1889)
1 Sakset (REF 270002)
1 Ensiapuohje

CEDERROTH ENSIAPULAUKKU LARGE 
REF 390102
Mitat: L 310 x K 247 x S 80 mm

CEDERROTH 
ENSIAPULAUKKU LARGE
Muista myös liikuteltava ensiapuyksikkö 
Ensiapuasema tai kaappi soveltuu lähellä tapahtuvien tapaturmien 
hoitamiseen. Kun onnettomuus sattuu etäällä ensiapuasemasta, 
ensiapuvälineet pitää pystyä viemään loukkaantuneen luo. Cederroth 
ensiapulaukun tarvikkeet ovat nopeasti ja helposti käyttöön otettavissa, 
aivan kuten ensiapuasemassakin. Tarvikkeet ovat selkeästi esillä, ja 
kuvalliset pakkaukset opastavat niiden käyttöä tapaturmatilanteessa. 

•  Helppo ottaa mukaan

•  Kestävä mattapintainen materiaali

•  Tuotteet selkeästi esillä muovitaskustoissa

•  Tilaa omille lisätarvikkeille

Jälleenmyyjä:

CEDERROTH  
OPASTEKILVET

NUOLI 
REF 1735
Kaksipuolinen, jälkivalaiseva 
20 x 20 cm

RISTI 
REF 1738
Kaksipuolinen, jälkivalaiseva 
20 x 20 cm

SEINÄPIDIKE
REF 1750
Itsekiinnittyvä muovinen 
seinäpidike opastekilville.

SILMÄNHUUHTELU 
REF 1740
Kaksipuolinen, jälkivalaiseva  
20 x 20 cm
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