
Pojemniki na odpady medyczne z tworzywa sztucznego 

 

Pojemnik 0,2 i 0,7 l 

Pojemnik na zużyte igły 0,2 l i 0,7 l 

Zastosowanie: służy do zbierania zużytych igieł przez 
pielęgniarki środowiskowe w terenie. 

Budowa: pojemnik plastikowy, zbudowany jest z PP oraz 
tworzywa HDPE. Jest odporny na uderzenie, upadek 
i  odczynniki chemiczne. Oznakowany OSTRZEGAWCZO! 

Dane techniczne: pojemnik płaski, pojemność 0,2 l: 
Parametry 0,2l : szer. 40 mm, wys. 140 mm, średnica otworu wrzutowego 22 
mm. 

Dane techniczne: pojemnik płaski, pojemność 0,7 l: 
średnica górna owal 105 mm x 60 mm, wysokość 120 mm, 
średnica otworu wrzutowego 40 mm 

Atesty: posiadają dopuszczenie do stosowania w 
placówkach Służby Zdrowia. 

Utylizacja: spalarnia, sterylizator. 

Modele: Pojemniki o pojemności 0,7 l są dostępne w dwóch rodzajach.  
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Pojemnik 1 l 

Pojemnik na zużyte igły 1 l 

Zastosowanie: służy do zbierania zużytych igieł przez 
pielęgniarki środowiskowe w terenie. 

Budowa: pojemnik plastikowy zbudowany jest z PP oraz 
tworzywa HDPE. Jest odporny na uderzenie, upadek 
i  odczynniki chemiczne. Oznakowany OSTRZEGAWCZO! 

Dane techniczne: pojemnik płaski, pojemność 1 l 

Parametry : średnica górna owal 160 mm x 90 mm, wysokość 100 mm, 
średnica otworu wrzutowego 50 mm. 

Atesty: posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia. 

Utylizacja: spalarnia, sterylizator. 

Modele: dostępne są trzy rodzaje pojemników o pojemności 1 l 
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Pojemnik 2 l 

Pojemnik na opady medyczne 2 l 

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

Budowa: pojemnik plastikowy zbudowany jest z PP oraz 
tworzywa HDPE. Jest odporny na uderzenie, upadek 
i  odczynniki chemiczne. Oznakowany 
OSTRZEGAWCZO! 
Dostępny w dwóch wersjach. 

Dane techniczne: pojemnik okrągły o pojemność 2 l 

Parametry : średnica górna pokrywy 165 mm, wys. 140 mm, – średnica otworu 
wrzutowego 50 mm. 

Atesty: posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia. 

Utylizacja: spalarnia, sterylizator. 
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Pojemnik 5 l 

Pojemnik na odpady medyczne 5 l 

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

Budowa: Pojemnik plastikowy zbudowany jest z PP oraz 
tworzywa HDPE. Jest odporny na uderzenie, upadek 
i  odczynniki chemiczne. Oznakowany: OSTRZEGAWCZO !! 

Dane techniczne: Pojemnik okrągły, pojemność 5 l 

Parametry: średnica górna pokrywy 225 mm, wys. 225 mm, średnica otworu 
wrzutowego 90 mm. 

Atesty: Posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia. 

Utylizacja: Spalarnia, sterylizator.  
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Pojemniki 10 l 

Pojemnik na odpady medyczne 10 l 

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

Budowa: pojemnik plastikowy zbudowany jest z PP oraz 
tworzywa HDPE. Jest odporny na uderzenie, upadek 
i  odczynniki chemiczne. Oznakowany OSTRZEGAWCZO. 

Dane techniczne: pojemnik okrągły, pojemność 10 l 

Parametry : średnica górna pokrywy 275 mm,  wys. 225 mm, średnica otworu 
wrzutowego 90 mm. 

Atesty: posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia 
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Pojemnik 15 l 

Pojemnik na odpady medyczne 15 l 

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

Budowa: pojemnik zbudowany jest z PP oraz tworzywa HDPE. 
Jest odporny na uderzenie, upadek i  odczynniki chemiczne. 
Oznakowany OSTRZEGAWCZO. 

Dane techniczne: pojemnik okrągły, pojemność 15 l 

Parametry: średnica górna pokrywy 275 mm, wys. 225 mm, średnica otworu 
wrzutowego 90 mm. 

Atesty: posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia. 

Utylizacja: spalarnia, sterylizator. 
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Pojemnik 20 l 

Pojemnik plastikowy 20 l 

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

Budowa: pojemnik zbudowany jest z PP oraz tworzywa 
HDPE. Jest odporny na uderzenie, upadek i  odczynniki 
chemiczne. Oznakowany OSTRZEGAWCZO. 

Dane techniczne: pojemnik okrągły, pojemność 20 l 

Parametry: średnica górna pokrywy 275 mm, wys. 225 mm, średnica otworu 
wrzutowego 90 mm. 

Atesty: posiada dopuszczenie do stosowania w placówkach Służby Zdrowia. 

Utylizacja: spalarnia, sterylizator. 
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