Safety Solutions

Sharpsafe® 4 l

Verpakking van prikkend medisch afval – Modellen voor courant gebruik
SHA-41005610 . SHA-41006610

Scalpelmesjes

Luer-slip

Afkoppeling van injectiepen

Luer-lock

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doos bestaande uit twee delen, een gele container en een doorschijnend deksel
Vlotte montage door eenvoudige druk met vergrendelingsklik: 4 'klikken'
Hulpmiddelen voor scheiding van alle soorten naalden + uiteinde van injectiepen + scalpelmesjes
Brede opening met interne terugslagklep voor extra bescherming
Beschermvolume voor de hand van de gebruiker door middel van een ruimte van 6 cm tussen de lijn en de onderkant van de
invoeropening
Mogelijkheid om het deksel aan de achterkant in de open stand te blokkeren
Dubbele sluiting: voorlopige en definitieve stand
Heropening van de voorlopige stand door eenvoudige druk met de vinger
Aanduiding van de maximale vulstand door middel van een zwarte lijn op het doorschijnende deksel
Markering door scheurbestendig thermisch gelijmd plastic label, vochtbestendig en niet los te weken bij autoclaafbehandeling
Vermeldingen in het Frans en in het Nederlands op het label, met gebruiksaanwijzing
Met handvat op gele container
Eenhandig gebruik door bevestigingstoebehoren
Bevestigingstoebehoren: verplaatsbare houders, staanders voor wagentjes, muurhouders
Autoclaafbehandeling gevalideerd op 134 °C gedurende 18 minuten op lege en open container
Oorsprong van het product: Europese Unie
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Safety Solutions

SHA-4100

NL

Technische specificaties: conformiteit NF
302 – NFX30511- ADR -EN ISO 23907 - TRBABS7320
Markering

Afmetingen HxLxB in mm
Afmeting opening (mm)

Sharpsafe 4 l
Scheurbestendig
thermisch gelijmd plastic
label, vochtbestendig en
niet los te weken bij
autoclaafbehandeling
245x175x175
110x60

Hoogte op de verticale vulgrens (mm)

174,00

Breedte aansluiting container/deksel (mm)

175,00

Lengte aansluiting container/deksel (mm)
Hoogte (mm)
Nominale inhoud (l)
Reële inhoud (l)
Bruikbare inhoud (l)
Lege massa (g)
Brutogewicht (g)
Vullingsgraad (%)

175,00
247,00
4,00
4,17
3,21
319,00
1987,00
72,00
Watervolume: 42 ml

Bestendigheid tegen schade en lekken veroorzaakt door een val

Totaal brutogewicht: 1987 g

C
Stabiliteit horizontale en verticale oppervlakte: zie
gamma gecertificeerde steunen

C

Eenhandig gebruik

Eenhandig gebruik door
bevestigingstoebehoren

Weerstand van de transporthandgrepen

Totale brutomassa 2980 g

Perforatie
Hoeveelheid per doos
Gewicht lege doos (g)
Afmetingen doos in HxLxB (mm)
Gewicht volle doos (kg)
Aantal dozen per pallet 1200 x 800

C
C
50,00
1455,00
420x360x850
16,75
7,00

Aantal dozen per pallet 1200 x 1000
Oorsprong van het product

CE
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4l
REF.: 4100
Optie steun:
REF. SHA-STAND 4-7-9HL (Onderstel)
REF. Safe-Clip - 45000000 (Muur –
Totaal volume: 4,170 l
rail – ronde stang – vierkant –
Vulvolume: 3,210 l Maximale
verticaal – horizontaal)
brutomassa: 1,987 kg
Afmetingen buitenkant: 245x175x175 mm
AUTOCLAVEERBAAR OP 134 °C GEDURENDE 18 min voor gebruik - VOLGENS NORM NF X30-511
Zakcontainer
V Doos voor prikkende voorwerpen
Ingebruikname van de Sharpsafe-container:

GEBRUIKSAANWIJZING

1

GEBRUIKSADVIES

5.

1. Assemblage: Sharpsafe 4 l is een doos voor prikkende voorwerpen, geleverd met houder en los deksel.
Zet het deksel op de houder. Druk op elke hoek (afb. 1) tot u een klik hoort. Visueel is elke hoek perfect
gemonteerd. Noteer de datum van ingebruikname op de inzet.
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2.

3

4

Om te openen: 2 mogelijkheden (afb. 2). Druk op het lipje of trek aan het lipje.
Voor doorlopend gebruik: het deksel volledig openzetten m.b.v. het blokkeerstuk

3.

5

Vat

6

Voorlopige sluiting: (afb. 3).Druk lichtjes op de klep van het deksel om het te sluiten zonder het
definitief te blokkeren (1 klik). Het blokkeerstuk staat in voorlopig gesloten stand (Zo ziet u dat het
gesloten is: afb. 4).
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4. Dubbele definitieve afsluiting: Voor elk deksel: Druk stevig op de aangeduide zone op het
deksel (afb. 5) tot u 3 klikjes hoort die wijzen op de definitieve blokkering van het
hoofdblokkeerstuk (afb. 6) en de twee blokkeerstukken opzij. Zo ziet u dat het gesloten is: afb 7.

Definitieve verwijdering van de container: pas de definitieve afsluiting toe. Noteer de datum van definitieve sluiting op het
daartoe bestemde kaartje. Transporteer de container door hem met het vat of de laterale handgreep tot bij de
afvalverwijderingszone te dragen.
Kies uw Sharpsafe-container: (Alle Sharpsafe-containers op www.hospidex.com)
- Controleer of de afmetingen van het voorwerp dat u wilt wegwerpen, de maximale lengte en de toegelaten diameter van de opening van de container niet
overschrijden.
- Kies een container met een volume dat aangepast is aan uw afvalproductie en de types voorwerpen die u wegwerpt.
- Kies de juiste Sharpsafe voor de plaats van gebruik: Plaats met of zonder bezoekers
- Stem de keuze van de houders af op de verzorgingsprocedures die moeten uitgevoerd worden: Sharpsafe Safe Tray plateaus – Sharpsafe Safe Stand staanders –
verticale houders voor voet / rail.
- Neem contact op met ons team: info@hospidexfrance.com. Zij bieden u praktische tips, hulp bij het kiezen van Sharpsafe-containers en bijkomende
hulpmiddelen zoals opleidingen voor de gebruikers van de producten.
Om een prikkend, scherp of snijdend voorwerp te verwijderen:
- Open de container (afb. 1).
- Houd het prikkende, scherpe of snijdende voorwerp met één hand en met de gevaarlijke kant naar beneden boven de opening van de container.
- Voor vleugelnaalden en bloedafnamesystemen met slangetje: houd de naald vast bij de vleugeltjes en steek eerst het andere uiteinde van het slangetje in de
container; aan het einde volgt de vleugelnaald, met de naaldpunt naar beneden.
- Niet vullen voorbij de vulgrens:
Het Sharpsafe-deksel is doorschijnend (de contouren van de voorwerpen zijn langs de buitenkant zichtbaar zodra de vulgraad de zone van het deksel
bereikt). Op die manier kunt u controleren of de vulgrens niet overschreden wordt.
Voor uw veiligheid laten wij bij het ontwerpen van de Sharpsafe-containers zo veel mogelijk ruimte tussen de opening van de container en de vulgrens. Zo
ontstaat een veiligheidsmarge. (Optie voor de Sharpsafe-modellen 2-3-4-7 9-13-24-30 liter, een interne klep voor dubbele veiligheid)

Volgens norm EN-ISO-23907 – NF X30-511 inclusief bijlage A. ADRcertificaat NF 302: NF-certificaat afgeleverd door LNE.

Container toegelaten voor markering NF 302 – VERPAKKINGEN VOOR
PRIKKEND AFVAL VAN VERZORGINGSACTIVITEITEN
Vervaardiging gecontroleerd en goedgekeurd door LNE
Identificatienr. 01/01 LNE
Rue Gaston Boissier 1, 75015 PARIJS FRANKRIJK www.marque-nf.com
Biologisch risico
ADR-conform (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises
Dangereuses par Route).

AFVAL VERWIJDEREN CONFORM DE GELDENDE REGELGEVING
www.frontier-group.co.uk
info@hospidexfrance.com

