21 liter USON kanylebeholder/skårspand
USON 21 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 maksimal 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.
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Produktet er fremstillet i Danmark af miljøvenligt, stærkt
og holdbart PP (polypropylene)
Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produktion (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
MATERIALE

Polypropylene (PP)
DIMENSIONER
Diameter (top): 29,0 cm
EMBALLERING
Antal pr. palle: 180 stk.
USON kanyleaftræklåg

Klemlåg

Standard låg

TILBEHØR
Stativ #4716 med hjul og låg holder #4719

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
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