SEPTOSAFE

Containers för avfall:

Spetsiga och skarpa föremål
Riskavfall
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SeptoSafe CS

Produkt

SeptoSafe CS

För riskavfall och spetsiga föremål

Modell

CS20, CS30, CS50, CS50L, CS60

Mått BxDxH

CS20 - 145 x 145 x 200 (2 liter)
CS30 - 160 x 160 x 200 (3 liter)
CS50 - 200 x 200 x 200 (5 liter)
CS50L - 160 x 160 x 330 (5 liter)
CS60 - 160 x 160 x 465 (6 liter)

Material

Ekologiskt polypropylene (förbränningsbar)

Användningsområde

Finns i flertalet storlekar och utföranden,
för deponering av avfall som nålar, kanyler,
engångsskalpeller, sonder mm. Markering för
maximal fyllhöjd finns på utsidan av containern.

Lock

Speciallock som stängs medurs där öppningen kan anpassas efter typ av avfall som skall
deponeras. Tvåstegs-lås: steg ett låser temporärt, steg två låser för slutförvaring. Locket är
utrustat med nålavkrokning.

Basplatta PBS30-B
Basplatta finns som tillbehör till 3 liters
containern. Denna används för att
stabilisera containern på bord och vagnar. Containern låses fast på plattan,
villket förhindrar läckage i handelse av
olycka samtidigt som den möjliggör
enhandshantering.

Avfallshantering

SeptoSafe säkerställer hantering av spetsiga och skarpa
föremål som sprutor, kanyler skalpeller samt annat riskavfall med smittorisk. De är säkra, vattentäta och enkla
att använda.
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Hållare för container
Stålhållare med överdrag i Rilsan plast
finns som tillbehör för alla containers.
Finns i tre versioner: väggmonterad,
för stativ samt med sugproppar.

SeptoSafe SB

Öppet läge.

Produkt

SeptoSafe SB

För riskavfall och spetsiga föremål

Modell

SB15, SB30, SB60

Mått BxDxH

SB15 - 120 x 120 x 110 (1,5 liter)
SB30 - 170 x 170 x 120 (3 liter)
SB60 - 180 x 180 x 210 (6 liter)

Material

Ekologiskt polypropylene (förbränningsbar)

Beskrivning

Avfallscontainer med dubbelt hölje. Markering för maximal fyllhöjd finns på utsidan av
containern.

Tillbehör

Hållare för montering på vägg, bord samt
vagn.

Lock

Skjutbart lock utrustat med nålavkrokning för
alla typer av nålar. Tvåstegs-lås: steg ett låser
temporärt, steg två låser permanent genom
försegling (plugg).

Hantering
SeptoSafe SB sätts samman med ett
enkelt handgrepp genom att pressa
samman de två delarna. Den är sedan färdig för att användas.

Permanent (förseglat)
läge med plugg.
Låsning
Vid användning kan locket bibehålla
öppet läge. Efter användning roteras
locket till temporärt stängt läge. Permanent låsning sker genom försegling med plugg.

Säkerhet

SeptoSafe SB är praktiska, solida och stabila. De är extra
säkra på grund av dess dubbla hölje, perfekta för alla
typer av spetsiga och vassa föremål samt farligt och potentiellt smittosamt material.
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SeptoSafe PBS

Lock med öppning med säkerhetsvingar samt förslutande lock.

Hermetisk tillslutning
SeptoSafe PBS containers är säkra,
hermetiskt tillslutande, enkla och lätta
att hantera och passar perfekt för hantering av allt skarpt och spetsigt avfall.
Den säkrar hantering av nålar utan att
behöva använda säkerhetshatten.

Punkteringssäker

SeptoSafe PBS är tillverkad i punkteringssäkert material
som förhindrar olyckor i samband hantering av skarpa
och spetsiga föremål, vilket kan vara fallet vid användning4av traditionella avfallspåsar.

SeptoSafe PBS

Produkt

För riskavfall och spetsiga föremål

Modell

PBS6, PBS15, PBS20, PBS50, PBS70, PBS120

Mått
Diameter x H

PBS6  100 x 145 (0,6 liter)
PBS15  140 x 165 (1,5 liter)
PBS20  140 x 220 (2, liter)
PBS50  210 x 175 (5 liter)
PBS70  250 x 360 (7 liter)
PBS120  250 x 300 (12 liter)

Material

Ekologiskt polypropylene (förbränningsbar)

Användningsområde

Finns i flertalet storlekar och utföranden,
för deponering av avfall som nålar, kanyler,
engångsskalpeller, sonder mm. PBS70 och
PBS120 har avtagbart transporthandtag.
Markering för maximal fyllhöjd finns på utsidan av containern.

Lock

Speciallock med säkerhetsvingar och förslutningslock. Förslutningslocket har två sidor: en
för tillfällig förslutning, en för permanent hermetisk försegling. Locket har nålavkrokning.

Hållare för containers
Stålhållare med överdrag i Rilsan plast
finns som tillbehör för alla containers.
Finns i tre versioner: väggmonterad, för
stativ på vagn samt med sugproppar.
Modell PBS6 kan erbjudas i en smalare
version (PBS6S) för att passa i speciella
brickor.

SeptoSafe SB-big

Produkt

SeptoSafe SB-big

Större container för riskavfall

Modell

SB250, SB251, SB300, SB301, SB500,
SB501, SB600

Mått BxDxH

SB250-251 - 400 x 300 x 270
SB300-301 - 400 x 300 x 390
SB500-501 - 400 x 300 x 500
SB600
- 420 x 300 x 630

(20 liter)
(25 liter)
(45 liter)
(60 liter)

Material

Ekologiskt polypropylene (förbränningsbar)

Beskrivning

Avfallscontainer för riskavfall. Kan staplas
ovanpå varandra. Containern är stöt och
punkteringssäker samt står emot kyla.

Tillbehör

Transportvagn i rostfritt stål AISI 304.

Lock

Två typer av lock, båda med tvåstegs-lås: steg
ett låser temporärt, steg två låser permanent.
Locken har hål som motverkar sugklockeffekt.

Lock och lås
Lock- och låssytem finns i två varianter.
SB250, SB300, SB500 samt SB600 har
gult lock samt ett mindre rött lock med
handtag och tvåstegs lås. SB251, SB301
samt SB501 har enhetligt rött lock, med
handtag.

Transportvagn i rostfritt stål AISI 304
Transportvagn CSB är anpassad till 40
samt 60 liters SB-big containers. Vagnen
hanteras genom pedalstyrning där underdelen av containern hängs på vagnen
medan locket fästs i det pedalstyrda
topplocket på vagnen. Även tyngre och
fullastade containers kan med enkelhet
hanteras med hjälp av det höga handtaget och de två hjulen.

Specialprodukter

SeptoSafe containers har tagits fram i samarbete med
proffessionell personal inom vården och är tillverkade
utifrån att all hantering av riskavfall skall vara säker och
lätthanterligt, och samtidigt förhindra potentiell smittspridning.

Avfallsbox HPC

Produkt

Avfallsbox HPC

Grov kartongbox för riskavfall

Modell

HPC

Mått B x D x H
mm

40 liter - 350 x 240 x 460
50 liter - 296 x 274 x 448
60 liter - 396 x 274 x 528

Material

Grov kartong med påse i polyethelene.

Beskrivning

Framtagen i enlighet för hantering av riskavfall. Kraftig kartong med automatiskt förslutning i botten. Kan användas omedelbart efter
att botten förslutits samt den gula polyethylene påsen vikts upp. Påsen sitter fast i botten
på containern och försluts med nylon snöre.

Tillbehör

Transportvagn i rostfritt stål AISI 304

Lock

Locket används till temporärt stänga containern samt även för permanent förslutning.
Transporthandtag är integrerade i containern.

Transportvagn i rostfritt stål AISI 304
Transportvagn CHC46 hanterar 40 till
60 liters HPC containers. Containern
placeras i vagnen och det pedalstyrda
topplocket fungerar som lock då den
inte används. Även tunga och fullastade
containers kan med enkelhet hanteras
med hjälp av det höga handtaget och de
två hjulen. Vagnen har justerbar dubbel
botten för att passa både 40 och 60 liter
containers, vilken enkelt kan avlägsnas
för rengöring.

Avfallsbox HPC

Produkt

Avfallsbox HPC

Grov kartongbox för riskavfall

Modell
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Mått B x D x H
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40 liter - 350 x 240 x 460
50 liter - 296 x 274 x 448
60 liter - 396 x 274 x 528

Material

Grov kartong med påse i polyethelene.

Beskrivning

Framtagen i enlighet för hantering av riskavfall. Kraftig kartong med automatiskt förslutning i botten. Kan användas omedelbart efter
att botten förslutits samt den gula polyethylene påsen vikts upp. Påsen sitter fast i botten
på containern och försluts med nylon snöre.

Tillbehör

Transportvagn i rostfritt stål AISI 304

Lock

Locket används till temporärt stänga containern samt även för permanent förslutning.
Transporthandtag är integrerade i containern.

Transportvagn i rostfritt stål AISI 304
Transportvagn CHC46 hanterar 40 till
60 liters HPC containers. Containern
placeras i vagnen och det pedalstyrda
topplocket fungerar som lock då den
inte används. Även tunga och fullastade
containers kan med enkelhet hanteras
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botten för att passa både 40 och 60 liter
containers, vilken enkelt kan avlägsnas
för rengöring.
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