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NÁDOBY NA MEDICINÁLNÍ ODPAD 
ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE

Prohlášení Rady Evropského společenství
ze dne 7. května 1990 a s ním související
zákony jednotlivých členských států
ukládají členským státům regulovat
nakládání s odpady ze zdravotnických
zařízení.

- Náš ucelený sortiment nádob nabízí
široké pokrytí všech potřeb
zdravotnických zařízení při nakládání
s odpady ze zdravotnictví a veterinární
péče tak, aby mohly být splněny všechny
zákonné požadavky.

- Určeny pro jedno použití, především
pro sběr použitých jehel, skalpelů, pipet 
a jiného drobného zdravotnického
odpadu.

- Po přitlačení víka na nádobu se oba díly
pevně spojí a již nelze víko sejmout,
tím je znemožněn další kontakt 
s obsahem nádoby.

- Vhodné pro spalování ve spalovnách.

- Nádoby jsou vyrobeny z nezávadného
polypropylénu a při spalování nevznikají
žádné škodlivé emise.

- Odstupňované zářezy ve sklopném víčku
slouží k sejmutí použitých injekčních jehel
bez dotyku lidské ruky.

- Praktické, vhodné pro veškerou lékařskou
praxi, laboratoře, diabetiky atd.

Typ: 7187 Typ: 7188 Typ: 7189 Typ: 7190 Typ: 7191

TYP
OBJEM

(l)
ROZMĚRY

(mm)
BALENÍ

(ks)
CERTIFIKÁT

CENA
(Kč)

7192 5 144 x 265 x 230 10 ano 44,-
7194 10 260 x 265 x 230 10 ano 54,-

Nádoby malé a střední
- Vhodné pro zdravotnická zařízení jako

každodenní pomůcka pro shromažďování
infekčního a nebezpečného odpadu.

Nádoby velké
- Vhodné pro zdravotnická zařízení

produkující denně větší množství
infekčního a nebezpečného odpadu.

Detail zámku znemožňující otevření
nádoby po zatlačení víka.

TYP
OBJEM

(l)
ROZMĚRY

(mm)
BALENÍ

(ks)
CERTIFIKÁT

CENA
(Kč)

7187 0,5 124 x 98 x 76 150 ano 14,-
7188 1,0 105 x 143 x 120 85 ano 17,-
7189 1,5 150 x 143 x 115 75 ano 23,-
7190 2,0 200 x 143 x 109 60 ano 25,-
7191 2,5 260 x 143 x 103 50 ano 30,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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