
Kartonowe pojemniki na odpady medyczne 

 

Karton 0,8 l 

Pojemnik na zużyte igły TDZ/103077 

Pojemnik o pojemności 0,8 l (opakowanie zbiorcze 75 szt.) 

Zastosowanie: służy do zbierania igieł, ostrzy od lancetów, 
żyletek oraz drobnych, ostrych narzędzi medycznych. 

Budowa: pojemnik wykonany jest z kartonu o podwyższonej sztywności (500 
gr/m2). Posiada podwójne ścianki oraz wkład polietylenowy – zabezpieczający 
przed przekłuciem i przemakaniem. 

Dane techniczne: wymiary: dł., szer.,wys. 85 x 85 x 150 mm. Oznakowany 
OSTRZEGAWCZO! 

Atesty: Posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia – 
Atest PZH HB 761/95. 

Utylizacja: spalarnia, autoklaw. 

 

  

http://technikadlazdrowia.pl/wp-content/uploads/2014/12/Karto_08l.jpg


Karton 4 l 

Pojemnik na odpady medyczne TDZ/ 97713  

Pojemnik o pojemności 4 l (opakowanie zbiorcze 170 szt.) 

Zastosowanie: służy do zbierania igieł wraz ze 
strzykawkami, igieł kanałowych, strzykawek, wenflonów, 
szpatułek, lancetów oraz innych drobnych odpadów 
medycznych. 
Budowa: pojemnik wykonany jest z kartonu o podwyższonej sztywności (450 
g/m2) impregnowany PE. 
Konstrukcja pojemnika pozwala na 1-krotne złożenie (składanie i rozkładanie 
w konsekwencji doprowadza do braku usztywnienia i stabilności). 

Dane techniczne: otwór wrzutowy śr. 56 mm., Wymiary: dł., szer., wys. 205 x 
145 x 145 mm. 

Atesty: posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia 
(Atest PZH HB 610/93, Świadectwo COTM # 2862196 wydane przez Min. Zdr. 
i Op. Społ., Opinia U.J. Collegium Medicum, opinia 
Urz.Woj.Wydz.Ochr.Środowiska). 

Utylizacja: spalarnia, autoklaw. 
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Karton na odpady o pojemności 10 l 

Pojemnik na odpady medyczne TDZ/97714 

Pojemnik o pojemności 10 l (opakowanie zbiorcze 60 
szt.) 

Zastosowanie: służy do gromadzenia odpadów 
medycznych o ostrych końcach i krawędziach, 
strzykawek, rękawic, wenflonów, szpatułek, gazików, 
wzierników ginekologicznych, pampersów oraz innych drobnych odpadów 
medycznych. Oznakowany OSTRZEGAWCZO! 

Budowa: pojemnik wykonany jest z tektury (mikrofala – wys. fali 1 mm) 
impregnowany PE. Do transportu jest w postaci płaskich arkuszy.Złożenie go 
do postaci użytkowej (prostopadłościany) następuje na miejscu użytkowania. 
Konstrukcja pojemnika pozwala na 1-krotne złożenie (składanie i rozkładanie 
w konsekwencji doprowadza do braku usztywnienia i stabilności). 

Dane techniczne: wymiary: dł., szer., wys. 22 x 18 x 28,5 cm. Otwór 
wrzutowy 12 x 6,5 cm (elipsa). 

Atesty: posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia. 
Świadectwo Jakości Nr MM-0150/Il (Instytut Leków). 

Utylizacja: spalarnia, autoklaw, sterylizator. 

  

http://technikadlazdrowia.pl/wp-content/uploads/2014/12/Karton_10l.jpg


Karton na odpady o pojemności 20 l 

Pojemnik na odpady medyczne TDZ/97715 

Pojemnik o pojemności 20 l (opakowanie zbiorcze 60 szt.) 

Zastosowanie: służy do gromadzenia odpadów 
medycznych o ostrych końcach i krawędziach, strzykawek, 
rękawic, wenflonów, szpatułek, gazików, wzierników 
ginekologicznych, pampersów oraz innych drobnych 
odpadów medycznych. Oznakowany OSTRZEGAWCZO! 

Bardzo dobrze sprawdzaa się jako pojemnik do gromadzenia leków 
przeterminowanych do utylizacji 

Budowa: pojemnik wykonany jest z tektury (mikrofala – wys.fali 1mm) 
impregnowany PE. Do transportu jest w postaci płaskich arkuszy. Złożenie go 
do postaci użytkowej (prostopadłościany) następuje na miejscu użytkowania. 
Konstrukcja pojemnika pozwala na 1-krotne złożenie (składanie i rozkładanie 
w konsekwencji doprowadza do braku usztywnienia i stabilności). 

Dane techniczne: wymiary: dł., szer., wys. 26,5 x 26,5 x 30,5 cm. Otwór 
wrzutowy 16 x 8 cm (elipsa). 

Atesty: posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia. 
Świadectwo Jakości 

Nr MM-0150/Il (Instytut Leków). 

Utylizacja: spalarnia, autoklaw, sterylizator. 
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