
Kanylburkar
– säker hantering av vasst avfall

Designad för att skydda dig och dina patienter



Kanylburk 0,2 liter 0,3 liter 0,45 liter 0,6 liter 1 liter 2 liter 3 liter 7 liter 9 liter 13 liter 24 liter 30 liter 7,5 liter 25 liter XL Clinisafe 8 liter Clinisafe 11 liter

Artikelnr DK4173 DK4175 DK4170 DK4150 DK4160 DK4140 DK4145 DK4110A DK4117 DK4115A DK4120A DK4180 DK4190 DK4195 DK4191 DK4192

4 l0,2 l 0,3 l 0,45 l 0,6 l 1 l 2 l 3 l 7 l

Beslag, stativ & upphängning

Sharpsafe kanylburk kan fås med orange och lila lock om man önskar att sortera sitt avfall.
(Minimum beställning vid alternativfärger är 100 st av samma artikelnummer).

– ett komplett system för säker hantering av vasst avfall

Sharpsafe sortiment

0,2, 0,3 samt 0,45 liter kan fås 
med 3 olika typer av öppningar

DK4173C DK4173 DK4173P

Beslag till vagn Beslag till bord / fäste Beslag til vägg Monteringsbeslag Små stativ Stora stativ

DK4800
1, 2, 3, 
4, & 7 l

DK4801
1, 2, 3, 
4, & 7 l

DK4802
1, 2, 3, 
4, & 7 l

DK4803
1, 2, 3,
4 & 7 l DK4151

0,3 l DK4253 1,0 l

0,45 l DK4205 2,0 & 3,0 l

Till vagn-, bord / fäste- och väggbeslag medföljer monteringsbeslag (DK4803)
0,6 l DK4252 4,0 & 7,0 l

– – DK4207 9,0 & 13,0 l

Hållare utan upphängning Hållare med upphängning (passar till runda och fyrkantiga ben)

DK01V 1 l DK23V 2 & 3 l DK47V 4 & 7 l DK01B 1 l DK23B 2 & 3 l DK47B 4 & 7 l

Hållare med upphängning till standardfäste Krok Båge

DK01K 1 l DK23K 2 & 3 l DK47K 4 & 7 l DK4260 1 l DK4262 1 l DK4275 7,5 l

Hållare med upphängning till G. L. fäste (specialbeställning)
DK4290

2, 3, 4, 
7 & 7,5 l

DK4242 2 & 3 l DK4215 9, 13
& 25 l XL

DK01GL 1 l DK23GL 2 & 3 l DK47GL 4 & 7 l DK4200 4 & 7 l DK4220 24 & 30 l

4 liter

DK4100



Kanylburk 0,2 liter 0,3 liter 0,45 liter 0,6 liter 1 liter 2 liter 3 liter 7 liter 9 liter 13 liter 24 liter 30 liter 7,5 liter 25 liter XL Clinisafe 8 liter Clinisafe 11 liter

Artikelnr DK4173 DK4175 DK4170 DK4150 DK4160 DK4140 DK4145 DK4110A DK4117 DK4115A DK4120A DK4180 DK4190 DK4195 DK4191 DK4192

(Till kliniskt riskavfall)
13 l 24 l 30 l 7,5 l 25 l XL Clinisafe 8 l Clinisafe 11 l

Nytt i Sharpsafe sortimentet
Kanylburk 25 liter XL är anpassad 
för laparoskopiska instrument på 
operationssalen.
För att förhindra läckage så är 
locket tätt och självhäftande vid 
slutlig stängning.

Två typer av vagn passar:
DK4202 (hög)
DK4471 (låg)

Pedestal vagn • DK4480
Passar till 9, 13, 24 och 30 liter, 
samt Clinisafe 8 och 11 liter kanyl-
burk. 

Sharpsafe vagn • DK4400
Passar till 9, 13, 24 och 30 liter, 
samt Clinisafe 8 och 11 liter kanyl-
burk. Levereras med bottenbricka.  

Båda modellerna tillåter många kombinationsmöjligheter med behållare och bricka.

Bricka • DK4300
Bricka passar till 1, 2 och 3 liters 
kanylburk. Kanylburken kan tas 
med hem till patientens säng ihop 
med brickan.

MEDICINAL SHARPS

9 l



Designad för att skydda dig och dina patienter
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Fördelarna med Sharpsafe 
1 Sortiment och miljö
Sharpsafe erbjuder ett brett sortiment, som tillgodoser alla behov 
- oavsett om det är en liten kanylburk med handtag eller en stor 
rymlig kanylburk som skall rymma större saker exempelvis drop-
påsar.

Alla burkar är tillverkade av miljövänligt polypropylen (PP), som 
vid förbränning bildar endast koldioixid och vatten. 

2 Enkel montering av locket
Tryck till på varje hörn av locket. Ett hörbart klick bekräftar att 
locket monterats korrekt på behållaren. Säkert och enkelt!

3 Transparent lock och svart fyllnadslinje
Transparent lock och svart fyllnadslinje. Den tryckta fyllnadslin-
jen på behållaren i kombination med det transparenta locket 
och den generösa “ frihöjden” gör att Sharpsafe är ett av 
marknadens säkraste system för förvaring och kassering av vasst 
avfall.

4 Tydlig sorteringsanvisning
Typ av avfall är svetsad på behållaren, därigenom är det smidigt 
och säkert att sortera vasst och smittofarligt avfall.

5 Olika typer av kanylavdragare och säkerhetslock
Många olika typer av kanylavdragare ger möjlighet till säker bort-
tagning av alla olika typer av kanyler.

Säkerhetsskyddet  (2, 3, 4 & 7 liter) i locket är anpassat att 
lägga kanyler, sprutor etc på, så att dessa smidigt faller ned 
i behållaren. Om behållaren skulle välta, så förhindrar säker-
hetsskyddet att kanylburkens innehåll ramlar ut.

6 Tillfällig stängning
Locket kan stängas tillfälligt och öppnas igen. Detta ger ökad bru-
kar och patientsäkerhet när behållaren inte används.

7 Stapelbar
Alla Sharpsafe kanylburkar är stapelbara.
Burkar och lock levereras separat för att ge optimalt lager och 
transport utrymme.

8 Montering av Sharpsafe
För att säkerställa en säker miljö för både patient och personal så 
finns det ett brett urval av beslag, hållare och vagnar.

9 Säkerhet
Sharpsafe sortimentet är designat för att skydda peronal och 
patienter. Flera av produkterna är designade för hemmamiljö hos 
patienten, så att man säkert kan kassera brukade kanyler direkt - och 
därmed eliminera risken för efterföljande stickskador.

Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Växel: 040 671 23 00 
Kundservice: 020 78 80 35
Fax: 040 671 23 10
www.mediplast.com
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