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FÖRSTA HJÄLPEN 
-STATION  

 

 

 

 

 

Transparent lock med gummilister  
skyddar mot damm och fukt 
 

Extra utrymme  
för ögonsköljflaska 

OBS! Beställs separat 
 

 

 

 

 

Förvaringsutrymme bakom lucka  
för påfyllningsutrustning 
 

 

Plåsterautomat med  
hygieniskt skyddade plåster 

 

 

 

Cederroth Första Hjälpen-station är en helt 
ny produkt som ersätter Första hjälpen-
tavlan – Sveriges mest sålda första hjälpen-
produkt. 

Den nya stationen är mer hygienisk och 
bättre anpassad efter olika vårdbehov.  
En transparent lucka och gummilist skyddar 
produkterna mot damm och smuts vilket  
gör utrustningen mer hygienisk och alltid 
redo att användas.  

Tillsammans med Cederroths ger vi en 
introduktionsrabatt. För beställningar fram 
till september erhåller ni 10% lägre pris. 

Ring Patrik, Ralph, Magnus eller annan 
kontakt på Dafo för omgående leverans.  

 

 

 

 

NU KOMMER SKUMFÖRBAND  
FÖR FÖRSTA HJÄLPEN - STATION 

Cederroth lanserar Soft bandage, 
ett SNÖGG – liknande plåster som passar till 
stationen. Det finns hudfärgat eller blått för 
livsmedelsindustri. 

Plåstret är ett limfritt självhäftande plåster 
som kan användas i vatten. Det fastnar inte 
i sår och hud. 

NYHET 
Ersätter första 
hjälpen-tavlan

10% 
Introduktions- 

rabatt
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Byt ut befintliga tavlor 
Utnyttja tillfället och byt ut befintliga första hjälpen 
tavlor. Fördelar med den nya stationen är många. 

Aldrig mer dammiga och smutsiga produkter! 
Ett problem på många arbetsplatser är att Första 
hjälpen-utrustningen lätt blir dammig och smutsig.  
Den nya designen med en skyddande lucka håller 
utrustningen ren även i utsatta miljöer.  

Plats för extra tillval 
Två extra förvaringsutrymmen ger möjlighet att 
anpassa innehållet efter arbetsplatsens specifika 
behov. Automaten laddas snabbt och enkelt om med 
en specialnyckel. Vid påfyllning passar flera olika 
refiller.  

Överskådlig och lättbegripligt 
På stationen finns lättbegripliga instruktioner i första 
hjälpen samt tydliga instruktioner tryckta på varje 
produktförpackning.  

Lätt att fylla på 
Den transparenta luckan gör det enkelt att se när 
det är dags att fylla på produkter  

Plåster som dras nedåt 
Plåstren i vår nya automat dras nedåt för att 
undvika att man smutsar eller blöder ner övriga 
plåster.  

Inget onödigt svinn 
Plåsterrefillerna sitter fastlåsta i automaten för att 
säkerställa att de inte försvinner. De tomma 
refillerna lossas enkelt med en specialnyckel. 

Innehåll  
2 Stora förband, blodstoppare 
3 Små förband, blodstoppare mini 
1 Skyddspaket med handske, desinfektion, och  

andningsmask 
1 Plåsterautomat med 45 plastplåster och  

40 textilplåster 
2 x 20 st Salvequick sårtvättare 
1 ask (50 st) Salvequick Quick Healing Plåster 
1 Första Hjälpen-instruktion 
1 Refillnyckel 
Mått: B 29 x H 56 x D 12 cm 
Artikelnr 18-7020-01 
Komplettera med extra plåster eller med Cederroth 
ögonduschflaska 235 ml, art.nr 18-7025-18. 

 

Andra nyheter 
Ögonsköljstation 
Försedd med  
1 plåsterautomat med  
45 st plastplåster och  
40 st textilplåster 
Plats finns plats för 2 st 
ögonsköljflaskor 500 
ml. De beställs separat 
Art.nr 18-7025-15 

 

Längdplåster 
290 x 560 x 120 mm 
Passar i första hjälpen-
station 
Art.nr 18-7021-62  

Plåster 
Quick Healing, ask 50 st  
Ett specialplåster för 
snabbare sårläkning 
Art.nr 18-7021-12 

Plåster  
Maxi Cover, ask 50 st  
Snabbförband bestående  
av en kompress och 
självhäftande material 
Art.nr 18-7021-14  

Plåster Detectable 
Ask 300 st Plåstren är 
detekters av metall-
detektorer som används i 
livsmedelsindustrin 
Art.nr 18-7021-13  

Snögg hudfärgad 
Soft fingerförband 
Hudfärgat 6 x 200 cm 
Art. nr 18-7024-35 

Snögg blå 
Soft fingerbandage 
Blått 6 x 200 cm 
Art.nr 18-7024-36 

Plåsterautomat 
standard 
Art.nr 18-7020-11 

 

Plåsterautomat blå  
Blue Detectable 
Art.nr 18-7020-12 

 


