
KLINISK RISIKOAFFALD
- risikoløs håndtering!
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Papbokse 50 og 112 ltr.
Papboksen (UN godkendt) fores 
med plastpose og anvendes som 
selvstændig opsamlings- eller 
transportemballage. For at sikre 
god hygiejne, forhindre lugtgener 
og smittefare kan boksen  
Forsynes med genan-
vendeligt låg.

Plastbokse 30, 50 og 60 ltr.
Plastboksen (UN godkendt)
anvendes som selvstændig 
opsamlings- eller transportem-
ballage. Boksen kan lukkes med 
forskellige typer låg.

Hvad er klinisk risikoaffald?
Klinisk risikoaffald er farligt affald, der på grund af 
risiko for smittefare indsamles særskilt fra sygehuse, 
plejehjem, klinikker, behandlings- og plejeinstitutioner, 
laboratorier, læge- og tandlægepraksis, dyrlæger, 
dyreklinikker samt fra landbrug. Affaldstypen kan 
inddeles i 3 kategorier:

Skærende og stikkende genstande
• Kanyler, knive, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre 
 og lign. man kan stikke/skære sig på
• Reagensglas, skår og lign. forurenet med blod, puds
 eller vævsvæske
• Laboratorieglasvarer f.eks. hæmoglobinkuvetter, hår- 
 rør, pipetter og glasskår forurenet med blod, puds og 
 vævsvæsker

Smitteførende affald
• Petriskåle og lign. som indeholder levende bakterier, 
 virus- eller svampekultur
• Forbindinger, afdækninger, operationsservietter, 
 smitteførende bleer eller hygiejnebind
• Vævsdele fra forsøgsdyr

Vævsaffald
• Vævsaffald omfatter alle genkendelige vævs- og 
 legemsdele

Opsamling og bortskaffelse
Marius Pedersen A/S tilbyder et 
sikkert og risikoløst system til op-
samling og bortskaffelse af klinisk 
risikoaffald. Affaldet sorteres ved 
kilden og opsamles i godkendte 
emballagetyper. 

Systemet er indrettet således, at de mindre 
pap- og plastbokse kan sættes ned i de større  
transportemballager. Kanylebokse kan lægges i de 
mindre plastforede papbokse eller én af plastboksene 
- se nedenfor.

Bortskaffelse (forbrænding) foregår på anlæg, der er 
specielt indrettet og godkendt til behandling af klinisk 
risikoaffald.

OBS:  50 ltr., 112 ltr. samt 450 ltr. papboks skal forsegles 
med armeringstape inden afhentning.
 
Afhentning kan foregå i fast tømningsinterval eller efter 
aftale. Kontakt vores kundeservicecenter på telefon  
70 13 40 40, som gerne giver yderligere information om 
systemet.

Papboks 450 ltr. (UN godkendt) og 700 ltr. overpack
Anvendes som transportemballage for ordningens øvrige embal-
lager. 450 ltr. papboks er godkendt til fast affald og må IKKE in-
deholde flydende væsker. 700 ltr. overpack må kun indenholde 
UN godkendte emballager.
Indholdet pakkes forsvarligt, så det ikke 
vælter.

Fronten på overpacken kan åbnes, 
hvilket sikrer en nem indfyldning. 


