
5 liter USON kanylebeholder/skårspand 
 
USON 5 liter kanylebeholder er designet til brug på hospitaler, 
klinikker og andre plejeinstitutioner.  

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/
skarpe genstande – såsom sprøjter, skalpeller, kanyler mm. 
 

Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås mak-
simal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og 
mængden af farligt affald. 

Differentierede åbninger i låget guider brugeren til korrekt 

bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter, kanyler mm. 

 
• Produktet er fremstillet i Danmark af miljøvenligt, stærkt 

og holdbart PP (polypropylene) 

• Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produkti-
on (ISO 9001) 

• Forskellige låg-design – alt efter anvendelse 

• Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning 

• Væsketæt samling mellem beholder og låg 

• Standardfarverne er gennemfarvet gul, transparent gul, 
sort eller hvid 

• Leveres i egen farve og med eget logo ved større ordrer 
• Beholderne har UN-godkendelse nr. 3291 

EMBALLERING 

Pr. palle: 405 stk. 

DIMENSIONER 

Diameter (top): 21,00 cm 
Højde: 19 cm 

TILBEHØR 

Metal-ophæng til væg og vogn 

  
USON PLAST A/S is a Danish company with more than 40 years experience in develoment, 
production and international sales of products for health care and medical industry. 
We specialize in manufacturing disposable plastic products for hospitals, health care 
institutions and laboratories, working also as subcontractors primarily for the medical 
industry. 

           
 

 
USON PLAST A/S 
Finlandsvej 9 
DK-5700 Svendborg 
Danmark 

  
Tel. +45 44 260 260 
Fax. +45 44 261 261 
uson@uson.dk 
www.uson.dk 

   
USON PLAST A/S er et dansk selskab med mere end 50 års erfaring i udvikling,  
produktion og internationalt salg af produkter til sundheds-sektoren og medico-industrien. 
Vi har specialiseret os i fremstilling af engangsprodukter i plast til sygehuse, hjemmepleje  
og laboratorier samt underleverancer primært til medico-industrien. 
 
 

           
 

 
USON PLAST A/S 
Finlandsvej 9 
5700 Svendborg 
Danmark 

  
Tel. (+45) 44 260 260 
Fax.(+45) 44 261 261 
uson@uson.dk 
www.uson.dk 

 

USON PLAST A/S is 
certified by BVQI 
according to DS/EN 
ISO 9001 and 13485 

Vægholder #5500 Vognholder #5500 + beslag  #6000 

Beslag #6000 

USON kanyleaftræklåg 
 

Låg med stort hul og lovpligtige 
aftræk til kanyler og insulinpen. 

Det har en midlertidig og en 
permanent lukkemulighed. For 

permanent lukning skal flapperne 
bøjes nedad, inden de trykkes 

fast ned i revnerne     

Klemlåg 
 

 

Standard låg 
    


