
Supplement til Førstehjelpsstasjonen
På mange arbeidsplasser er det vanlig med mindre sårskader, 
og det fører til at det ofte er tomt for plaster. Da er Cederroth 
Wound Care Dispenser en perfekt løsning på arbeidsplassen. 
Denne lille sårpleieenheten fungerer som supplement til 
Førstehjelpsstasjonen. Perfekt for byggeplasser, lager, 
verksteder, butikker og pakkefunksjoner der mindre sårskader 
kan forekomme.

Størrelsen på Cederroth Wound Care Dispenser gjør det 
enkelt å plassere den nær arbeidsstasjonen der det er størst 
risiko for sår. På en del arbeidsplasser kan miljøet være fuktig, 
tilsmusset eller støvete. Takket være det støvbeskyttende 
lokket holdes innholdet rent og pent. 

Hva inneholder Cederroth Wound Care Dispenser? 
Dispenseren inneholder sårvask, Salvequick plaster i ulike 
størrelser og Cederroth Soft Foam Bandage. Det gjør at man på 

Cederroth Wound Care Dispenser – en perfekt løsning

OFTE TOMT FOR PLASTER?

stedet, raskt og enkelt, kan vaske og plastre såret, og deretter 
fortsette med arbeidet. 

Mange liker Soft Foam Bandage som er et selvheftende, limfritt 
plaster som blir sittendepå også i vann.  Ved hjelp av den praktiske 
Soft Foam-automaten er det lett å tilpasse lengden etter behov. 
Cederroth Soft Foam Bandage fungerer utmerket ved bruk på 
fingertupper fordi plasteret er formbart. Salvequick plaster finnes i 
en rekke forskjellige størrelser, og det gjør det enkelt å tilpasse 
innholdet i dispenseren ut fra arbeidsplassens spesifikke behov.

En helt unik dispenser som har både plaster, sårvask og det 
populære Soft Foam-plasteret. Moderne design med praktisk 
funksjon. Belønnet med Red Dot Design Award. 

Enkelt,  
lett tilgjengelig  

og velorganisert.
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Se vår film om Wound Care Dispenser og hvilke 
arbeidsplasser den passer ekstra godt for.

Se instruksjonsfilmen om hvordan du bruker Cederroth 
Wound Care Dispenser og hva den inneholder.  

Lær deg mer om sår  
på www.cederroth.com
Skann QR-koden nå!

www.cederroth.com
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https://youtu.be/65EnS6ol_kQ
https://youtu.be/vG-vVBYw-m8

