SP- ja LP-sarja
Turvalliset keräysastiat nestemäiselle
ja kiinteälle lääkejätteelle
SP-1

SP- ja LP-sarjan astiat on suunniteltu käytettäväksi sairaaloissa ja muissa
terveydenhuollon yksiköissä, joissa syntyy lääkejätettä.
Seponett SP- ja LP-sarjan astioiden käyttö helpottaa täyttämään terveydenhuollon toimipisteiden järjestelmällistä ja ennalta ehkäisevää
toimintaa koskevat vaatimukset.
ISO 14001 standardin mukaisessa ympäristösertifikaatissa mainitaan muun muassa, että lääkejäte tulee kerätä, lajitella ja luokitella.
Seponett-tuotteiden käyttäminen on siis aktiivinen lähestymistapa
lääkkeiden käsittelyyn, lääkejätteeseen ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin.
Jokaisessa astiassa on yksilöllinen sarjanumero, viivakoodi ja turvasinetit. Seponett-astiat on kehitetty ja valmistettu Norjassa.

LP-5

SEPONETT LP-SARJA
Seponett LP-5- ja LP-25 astiat soveltuvat useimpien nestemäisten
lääkejätteiden turvalliseen keräämiseen.
Nestemäiset lääkkeet syötetään astiaan kätevästi nostokorkin
Luer-adapterin kautta.
Seponett LP-5- ja LP-25 astiat sisältävät erittäin imukykyistä
Relasorb®-polymeeriä, joka sitoo lääkejätteen muodostaen siitä
paksua geeliä.
Täydet Seponett LP -sarjan astiat kerätään ja hävitetään lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

SEPONETT SP-1

Ominaisuudet ja hyödyt:

Seponett SP-1 on patentoitu astia yksittäisten hävitettävien lääketablettien ja kapselien turvalliseen keräämiseen. Hävitettäviä
lääkkeitä ei pysty poistamaan astiasta rikkomatta sinettejä tai
vahingoittamatta astiaa.
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•

Täysi Seponett SP-1 astia sisältöineen toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi.
Ominaisuudet ja hyödyt:
• Hävitettävät tabletit ja kapselit syötetään astiaan yksisuuntaisesta
syöttöaukosta.
• Turvasinetti ja numeroitu etiketti, jossa ainutkertainen yksilöllinen
sarjanumero.
• Läpinäkyvän keräyssäiliön avulla astian täyttöastetta on helppo
seurata.
• Tilava (noin 2 000 tabletille).
• Vähentää lääkkeiden väärinkäyttöriskiä.

Tekniset tiedot | SEPONETT SP-1
Kapasiteetti
Mitat
Paino
Tilavuus
Materiaali

Noin 2 000 tablettia
200 x 140 x 235 mm
275 g
1 100 ml
Polypropeeni

LP-25

Kierrettävä nostokorkki ja Luer-adapteri.
Vähentää riskiä lääkkeiden joutumisesta viemäriverkkoon.
Vähentää lääkkeiden väärinkäyttöriskiä.
Vähentää läikkymisriskiä.
Läpinäkyvän keräysastian täyttöastetta on helppo seurata.

Tekniset tiedot | SEPONETT LP-5
Kapasiteetti
Mitat
Paino
Absorbentti
Materiaali

500 ml
83 x 55 x 170 mm
100 g
Relasorb® (natriumpolyakrylaatti)
Suurtiheyspolyetyleeni/polypropyleeni

Tekniset tiedot | SEPONETT LP-25
Kapasiteetti
Mitat
Paino
Absorbentti
Materiaali

2500 ml
135 x 105 x 235 mm
220 g
Relasorb® (natriumpolyakrylaatti)
Suurtiheyspolyetyleeni/polypropyleeni
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