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FÖRSTA HJÄLPEN 
PÅ VÄG – ALLTID REDO 
ATT RYCKA UT



NU LANSERAR VI  
EN KOMPLETT 
SERIE MED FIRST 
AID KITS!

Cederroth är en av Sveriges ledande leverantörer 
inom sårvård och Första Hjälpen. Vår gröna Första 
Hjälpen-tavla har varit en föregångare och följs 
ständigt av nya produkter av högsta kvalitet. Vi 
arbetar kontinuerligt för att våra lösningar ska ha 
hög funktionalitet och användarvänlighet.

Nu gör vi likadant med First Aid Kits – mobila 
kits med Första Hjälpen för folk i rörelse och som 
ett bra komplement till våra fasta stationer.  
Kontor och byggarbetsplats, service och hantver-
kare, distribution och industri, vi har en lösning 
för varje behov.

Välkommen till Nya First Aid Kits!

Med över 1 miljon stationer på arbets-
platser över hela Norden har Ceder-
roth möjliggjort snabb Första Hjälpen 
för människor utan formell sjukvårds-
utbildning. Rätt produkter tillsammans 
med tydliga och lättförståeliga illustra-
tioner är nyckeln till framgången. 



X-LARGE Ordning och reda

Cederroth First Aid Kit X-Large
REF 390103

En bild säger mer än 
tusen ord
Tydliga instruktionsbilder visar 
hur man använder produkterna. 

Lätt att öppna
Väl synliga spännen.

Synligt på långt håll
Syns på långt håll med tydliga
signalfärger i grönt och gult.

Tydlig översikt
Lätt att hitta rätt produkt när varje 
sekund räknas. I locket finns bland annat 
handskar, andningsmask, sax och pincett.

Robust och tålig väska
Väskan är konstruerad i hårdplast för 
att hålla damm, fukt och smuts utanför 
även i hårda miljöer.

Skador:
Blödning (små och stora sår),  
andning, brännsår, stukning, cirkulations-
svikt, mindre ögonskador

Storlek: B 420 x H 300 x D 118 mm
Tillbehör: Vägghållare
Plats för ögondusch samt kompletterande produkter

Dags att fylla på!
Smarta röda refilldekaler signalerar
när en produkt är slut och det är 
dags att fylla på.

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Ny innovation!

Salvequick Plåsterautomat  
på utsidan
Enkelt och snabbt att ta ett plåster 
samtidigt som innehållet i väskan 
hålls orört och hygieniskt rent.

INNEHÅLL Antal

Första Hjälpen-instruktion 1
Andningsmask 1
Handskar 4 par
Safety Hand Cleanser 4
Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida 1
Sax 1
Pincett 1
Salvequick Plastplåster 45
Salvequick Textilplåster 40
Salvequick Sårtvättare 10
Metalliserade kompresser 20 x 40 cm 3
Fästnät 2
Cederroth Burn Gel Dressing 2
Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm 2
Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 3
Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 4
Elastiska bindor 8 cm x 4 m 2
Salvequick Cold pack 1
Eye & Wound Cleansing Spray 1
Innehållsförteckning 1

First Aid Kit

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Målgrupp
Arbetsplatser med många 
anställda och/eller hög skaderisk 
som industrin, verkstaden, byggen, 
transport & distribution. 



Cederroth First Aid Kit Large Cederroth First Aid Kit Medium
REF 390102 REF 390101

Väska i slitstarkt material 
med en matt yta
Fodralet är konstruerat i ett formpressat 
gummiliknande material för att hålla damm, 
fukt och smuts utanför. Utrustningen hålls 
hygieniskt ren och är alltid redo att användas.

Väska i slitstarkt material 
med en matt yta
Fodralet är konstruerat i ett formpressat 
gummiliknande material för att hålla damm, 
fukt och smuts utanför. Utrustningen hålls 
hygieniskt ren och är alltid redo att användas.

Skador:
Blödning (små och stora sår), 
andning, brännsår, cirkulations-
svikt, stukning

Storlek: B 310 x H 247 x D 80 mm
Plats för kompletterande produkter

Skador:
Blödning (små och stora sår), 
andning, brännsår, cirkulations-
svikt, stukning

Storlek: B 231 x H 190 x D 78 mm
Plats för litet produktkomplement

Tydlig översikt
Produkterna är packade i
transparenta plastfickor för
tydlig översikt. Lätt att hitta rätt
produkt när varje sekund räknas. 

 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Målgrupp
Tjänstebilen, yrkesfordon,  
servicearbetare, hantverkare ”the van 
people”, mobilt komplement till  
fast utrustning samt förskolor. 

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Målgrupp
Servicearbetare, hantverkare, 
förskolor, småföretag  
och bud.

Tydlig översikt
Produkterna är packade i
transparenta plastfickor för
tydlig översikt. Lätt att hitta rätt
produkt när varje sekund räknas.

Plats för egna tillval

Lätt att bära med sig
Greppvänligt handtag som inte  
glider ur handen.

Lätt att bära med sig
Praktiskt handtag med justerbart  
kardborreband för att fästa fast  
väskan eller bära den med sig.

INNEHÅLL Antal

Första Hjälpen-instruktion 1
Andningsmask 1
Handskar 2 par
Safety Hand Cleanser 2
Triangular bandage 2
Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida 1
Sax 1
Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 3
Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 2
Metalliserade kompresser 20 x 40 cm 2
Fästnät 1
Cederroth Burn Gel Dressing 1
Salvequick Plåster 20
Soft Foam Bandage, 6 cm x 40 cm 1
Salvequick Sårtvättare 10
Elastiska bindor 8 cm x 4 m 2
Innehållsförteckning 1

INNEHÅLL Antal

Första Hjälpen-instruktion 1
Andningsmask 1
Handskar 2 par
Salvequick sårtvättare 6
Safety Hand Cleanser 2
Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida 1
Sax 1
Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1
Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1
Cederroth Burn Gel Dressing 1
Salvequick Plåster 10
Salvequick Maxi Cover 4
Elastisk binda 8 cm x 4 m 1
Innehållsförteckning 1

Plats för egna tillval

LARGE MEDIUM
First Aid Kit First Aid Kit



INNEHÅLL Antal

Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1
Salvequick Plåster 6
Salvequick Maxi Cover 2
Salvequick Sårtvättare 2

Cederroth First Aid Kit SMALL
REF 390100

Går att fästa i bältet
Den smidiga lilla väskan kan bäras i 
fickan eller fästas i bältet med hällor.  

Mjukt och slitstarkt fodral
Fodralet är av slitstark nylon som skyddar 
utrustningen från smuts och damm.

Liten och smidig
Lätt att bära med sig

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Målgrupp
Ensamarbetare, skogsarbetare, 
bönder, väktare, brevbärare, 
cykelbud, jägare, hobbyfiskare, 
städare, parkarbetare mfl.

Antal personer: 1 pers

Skador: Blödning (små och stora sår)
Storlek: B 145 x H 74 x D 51 mm

WOUNDS FOR 1 PERSON

SMALL
First Aid Kit

KOMMUNIKATION, 
BUTIK & MEDIA



TYDLIG KOMMUNIKATION
LEDER KUNDEN RÄTT!

Det ska vara lätt att välja rätt produkt. Varje väska är nu försedd med en tydlig 
sleeve, som genom namn, färgkod och symboler hjälper kunden att välja rätt. 

Symbolerna beskriver inom vilka användnings-
områden som innehållet i väskan passar till. 

På baksidan finns detaljerad information om 
innehåll i respektive väska.

NYHET!



Enkel och tydlig
exponering!

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Färdigpackad 
display skapar mer- 

försäljning!

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Genomtänkta 
lösningar för 
exponering.

Displayen innehåller
12 Small
6 Medium
6 Large

Sleeves möjliggör 
hängande exponering!



jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Print Titels

Metallitekniikka

Proresto

Rakennustaito

proMETALLI

Työ Terveys Turvallisuus

Google Search 

Online within

AdForm International

Fonecta retargeting

Social

Youtube 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Print Titels

Byggmesteren

HMS Magasinet

Horeca

Magasinet for Fagorganiserte

Google Search 

Online

Social

Youtube 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Print Titels within

Industrial

Work safety

Horeca

Newsletter

Google Search 

Online

Audience on demand

Social within

Youtube 

Starkt stöd 
i media!

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Tyskland/
Holland

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Norge
 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Finland

 
 

 

 
 

runt för att bilda unika moln och pratbubblor. Det gör att vi kan få variation 
men samtidigt behålla den mjuka och sköna känslan konsekvent.

Identitet

Sverige
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Print Titels

First Aid – 14 titlar

Eye Wash – 13 titlar

First Aid & Burn – 11 titlar

Google Search 

Online

Social

Youtube 

PR

Press releases



Orkla Care AB
(Kanalvägen 10 A), Box 715, 

SE 194 27 UPPLANDS VÄSBY, SVERIGE
Tlf: +46 (0) 8 590 963 00 Fax: + 46 8 (0) 590 309 53

firstaid@cederroth.com
www.firstaid.cederroth.com


