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NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD 
ZO ZDRAVOTNÍCTVA A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

Prehlásenie Rady Európskeho spoločenstva
zo dňa 7.5.1990 a s ním súvisiace zákony
jednotlivých členských štátov ukladajú
členským štátom regulovať nakladanie
s odpadmi zo zdravotníckych zariadení.

- Náš ucelený sortiment nádob ponúka
široké pokrytie všetkých potrieb
zdravotníckych zariadení pri nakladaní
s odpadmi zo zdravotníctva a veterinárnej
starostlivosti tak, aby mohli byť splnené
všetky zákonné požiadavky.

- Určené na jedno použitie, predovšetkým
na zber použitých ihiel, skalpelov, pipiet
a iného drobného zdravotníckeho
odpadu.

- Po pritlačení veka na nádobu sa obidva
diely pevne spoja a veko nie je možné
odňať, tým je znemožnený ďaľší kontakt
s obsahom nádoby.

- Vhodné na spaľovanie v spaľovniach.

- Nádoby sú vyrobené z nezávadného
polypropylénu a pri spaľovaní nevznikajú
žiadne škodlivé emisie.

- Odstupňované zárezy v sklopnom veku
slúžia k odňatiu použitých injekčných
ihiel bez dotyku ľudskej ruky.

- Praktické, vhodné pre akúkoľvek lekársku
prax, laboratóriá, diabetikov atď.

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

TYP
OBJEM

(l)
Ø HORNÝ/DOLNÝ x VÝŠKA

(mm)
BALENIE

(ks)
CERTIFIKÁT

CENA
(EUR)

7192 5 265/230 x 144 10 áno 2,20
7194 10 265/230 x 260 10 áno 2,90

Nádoby malé a stredné
- Vhodné pre zdravotnícke zariadenia ako

každodenná pomôcka na zhromažďovanie
infekčného a nebezpečného odpadu.

Nádoby veľké
- Vhodné pre zdravotnícke zariadenia

produkujúce denne väčšie množstvo
infekčného a nebezpečného odpadu.

Detail zámku znemožňujúci 
otvorenie nádoby po zatlačení veka.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

TYP
OBJEM

(l)
Ø HORNÝ/DOLNÝ x VÝŠKA

(mm)
BALENIE

(ks)
CERTIFIKÁT

CENA
(EUR)

7187 0,5 97/76 x 124 150 áno 0,64
7188 1,0 143/120 x 105 85 áno 0,84
7189 1,5 143/115 x 150 75 áno 1,10
7190 2,0 143/109 x 200 60 áno 1,20
7191 2,5 143/103 x 260 50 áno 1,40
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