
Anbring låget med toppen nedad på et fast underlag 
      - f.eks. et bord. Placer spanden med bunden opad i låget  

Pres med hele kroppens vægt spanden ned i låget, 
indtil der lyder et klik. 

Nu er beholderen klar til brug. 
Er kanylebeholderen fastspændt i den   
særlige borddisk, er det endnu lettere at 
foretage hele processen med én hånd 
Låget er designet til bortskaffelse af tre 

typer farligt affald:  
Kanyler, Insulinpenne, Skalpeller og andre skarpe genstande.  
Det er vigtigt at benytte det korrekte hul til de nævnte tre typer. 
 

     Bortskaffelse af redskaber: 
Kanyler: Kanylehovedet fastholdes i aftrækssporet. 
Træk sprøjten opad. Kanylen frigøres og falder ned i   
beholderen.   

Insulinpenne: Indsæt nålehovedet ved hullets største åbning 
og skub pennen mod den smallere ende. Når nålehovedet er 
fastklemt, drejes insulinpennen, indtil skaftet er fri af nålehove- 
det. Et let skub med pennen presser nålen ned i beholderen.  

Skalpeller/skarpe genstande: Dumpes i det store hul. 

 

Vendbart ”flap-låg”:  
Det lille, vendbare låg med stroppen har to funktioner:   
A: Midlertidig lukning - B: Permanent lukning.  
Er beholderen i brug, anvendes den midlertidige lukning   
(”A” på låget opad). Er beholderen fyldt, anvendes den   
permanente lukning (”B” på låget opad). 
OBS! Fyld aldrig over den markerede fyldlinje. 
Permanent lukning: Det vendbare ”flap-låg” (med ”B” på  

låget opad) presses fast over åbningen. Herefter kan låget ikke 
åbnes igen. Beholderen er nu forseglet og klar til destruktion    
iflg. institutionens anvisninger. 
    
  

  
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. 
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BRUGSANVISNING - KANYLEBEHOLDERE 

  Undgå stikulykker. Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden brug af kanylebeholderen.  
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Bemærk: Sikkerhedsbeholderen fås med rødt låg til opsamling af  
medicinrester og med blåt låg til kviksølvsaffald. - Se mere på www.uson.dk 

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


