Productselectie

Cederroth First Aid Station
Het Cederroth eerstehulpstation kan worden gebruikt voor
de behandeling van verscheidene typen letsel en kan
bovendien eenvoudig worden aangepast aan diverse
verzorgingsbehoeften. Met een complete
eerstehulpuitrusting op uw werkplek kunt u meer hulp
bieden als er een ongeluk plaatsvindt.

Eerste hulp voor brandwonden




Cederroth brandwondengelverband (Burn
Gel Dressing) geeft snel koeling en verzacht
effectief de pijn bij brandwonden.
De kompressen koelen tot 2 uur en zijn even
effectief als stromend water.

Oog- en wondreinigingsspray
(Eye & Wound Cleansing Spray)



Om te reinigen en om stof en vuil uit ogen en
wonden weg te spoelen.
Geeft gedurende 5 minuten een prettige
vloeistofstroom. Steriel tot de laatste druppel.
Meermaals te gebruiken.
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Overzichtelijk en gemakkelijk te
begrijpen


U vindt op het station gemakkelijk te
begrijpen instructies voor eerste hulp.
Tevens zijn duidelijke instructies gedrukt op
iedere productverpakking.

Gemakkelijk bij te vullen


De transparante klep maakt het eenvoudig te
zien of het tijd is de producten bij te vullen.

De pleisters die naar beneden worden
getrokken


De pleisters in het vernieuwde automaat
worden naar beneden getrokken om te
voorkomen dat men de overige pleisters vuil
maakt of met bloed besmeert.

Inhoud








2 Cederroth 4-in-1 bloedstelpende
verbanden
3 Cederroth 4-in-1 mini bloedstelpende
verbanden
1 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing
(brandwondengelverband)
1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray
(oog- en wondreinigingsspray) 150 ml
1 Salvequick pleisterautomaat incl. 45 plastic
pleisters en 40 textiel pleisters
1 (x 20) Salvequick wondreiniger
1 Cederroth veiligheidspakket
1 eerstehulpinstructie
1 navulsleutel
1 boormal



Artikelnummer: 181552






Meer informatie?
Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker
Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu | België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

Disclaimer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Intersafe Groeneveld B.V. en haar
groepsvennootschappen en derden (hierna gezamenlijk: “Intersafe”) in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Intersafe kan de volledigheid en actualiteit van deze informatie niet garanderen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen
rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp,
(constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of geldigheid van de informatie en dat de informatie geschikt is
voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of anderszins. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. Alle
(intellectuele eigendoms)rechten zijn voorbehouden (door Intersafe en haar licentiegevers). Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit
document en de daarin opgenomen informatie, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Intersafe.
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