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Pojemniki osłonne na odpady medyczne 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

Pojemnik osłonny na odpady 

• Dla promieniowania beta i gamma 

• Bezpieczna eliminacja odpadów 

SPECYFIKACJA 

050-200 Pojemnik osłonny na odpady Gamma, mały 

Wymiary: Ø12.7 x 16.5 cm 

Osłona ołowiana: 0.32 cm grubości 

Waga: 3.2 kg 

050-250 Pojemnik osłonny na odpady Gamma, duży 

Wymiary: Ø15.2 x 17.8 cm 

Osłona ołowiana: 0.32 cm grubości 

Waga: 4.1 kg 

050-205 Pojemnik osłonny na odpady Beta/Gamma, mały 

Wymiary: Ø12.7 x 16.5 cm 

Osłona ołowiana: 0.64 cm grubości 

Osłona aluminium: 1.6 mm 

Waga: 5.4 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

040-315 Wkłady, 50 szt, 

pasują do pojemników 050-200, 050-250 i 050-205 

007-007 Pojemniki jednorazowe, 12 szt. 

 pasują do pojemnika 050-250 

 Pojemniki osłonne na odpady są używane do przechowywania, przed ostatecznym wyrzuceniem, zużytych 

strzykawek, chusteczek nasączonych alkoholem, itp. odpadów, które mogą być skażone niskoenergetycznymi 

pozostałościami promieniowania gamma lub beta i gamma. 

Pojemniki 050-200 i 050-250 są zbudowane z nierdzewnej stali pokrytej warstwą ołowiu o grubości 0.32 cm. 

Pojemnik 050-205 jest zbudowany z nierdzewnej stali pokrytej warstwą ołowiu o grubości 0.64 cm i warstwą 

aluminium o grubości 1.6 mm. Kombinacja osłon tłumi promieniowanie gamma, promieniowanie beta i promie-

niowanie hamowania. 

 

Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne beta/gamma 
 

SPECYFIKACJA 

039-330 Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne beta/gamma 

 Wymiary: 19 x 30 x 25 cm (dł. x szer. x wys.) 

  Wewnętrzne: 18 x 29 x 24 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Osłona ołowiana: 0.32 cm grubości 

 Osłona aluminium: 1.6 mm 

 Zabezpieczenie: zamykany na klucz 

 Wykończenie: lakier proszkowy 

 Waga: 22 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

039-338 Pojemnik pojedynczy mały, 10/op., 

pasuje do 039-325, 039-326, 039-350 i 039-330 

039-387 Pojemnik pojedynczy średni, 10/op., 

pasuje do 039-325, 039-326, 039-350 i 039-330 

 Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne jest prostym sposobem pozbycia się zużytych strzykawek, które 

mogą być skażone niskoenergetycznymi pozostałościami promieniowania gamma oraz/lub beta. Osłona 

zbudowana jest ze stali pokrytej warstwą ołowiu o grubości 0.32 cm i warstwą aluminium o grubości 1.6 mm. 

Kombinacja osłon tłumi promieniowanie gamma, promieniowanie beta oraz promieniowanie hamowania. 

Osłona wyposażona jest w pokrywę z przesuwaną klapką oraz ruchomy uchwyt ułatwiający transport. Została 

zaprojektowana w taki sposób, że można w niej umieścić pojedynczy pojemnik na zużyte strzykawki małego 
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(039-338) lub średniego (039-387) rozmiaru. 

 

Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne 

 

 Osłony pojemnika na ostre odpady medyczne stanowią prosty, 

bezpieczny i wygodny sposób pozbycia się zużytych strzykawek, 

które mogą być skażone niskoenergetycznymi pozostałościami 

promieniowania gamma. Osłony zbudowane są ze stali pokrytej 

warstwą ołowiu o grubości 0.32 cm. Wyposażone są w pokrywę  

z przesuwaną klapką oraz ruchomy uchwyt ułatwiający transport. 

Stosowany zamek odpowiada standardom OSHA. 

Dla jednego pojemnika dostępne są dwa modele osłon: 

• Model 039-325, odpowiedni dla małych (039-338)  

i średnich (039-387) pojedynczych pojemników na zużyte 

strzykawki. 
• Model 039-335, odpowiedni dla pojemników na zużyte 

strzykawki Sharpstainer (039-341) 

Dla dwóch pojemników dostępny jest jeden model osłony: 

• Model 039-350, odpowiedni dla dwóch małych (039-338) 

pojedynczych pojemników jednocześnie w calu rotacji rozpadu. 
Pojemniki w osłonie są układane jeden na drugim. Kiedy górny 

pojemnik jest napełniony, dolny pojemnik jest usuwany w celu 

właściwej likwidacji odpadów. Górny pojemnik przekładany jest 

na niższy poziom w celu rozpadu, a nowy pojemnik umieszczany 

jest na górze do bezpośredniego użytku. Elastyczne klamry przy-

trzymują pojemniki w odpowiedniej pozycji. 

SPECYFIKACJA 

039-325 Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne 

 Wymiary: 19 x 30 x 25 cm (dł. x szer. x wys.) 

  Wewnętrzne: 18 x 29 x 24 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Osłona ołowiana: 0.32 cm grubości 

 Zabezpieczenie: zamykanie na klucz 

 Wykończenie: lakier proszkowy 

 Waga: 22 kg 

039-335 Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne 

 Wymiary: 19 x 32 x 33 cm (dł. x szer. x wys.) 

  Wewnętrzne: 17.5 x 27 x 32 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Osłona ołowiana: 0.32 cm grubości 

 Zabezpieczenie: zamykanie na klucz 

 Wykończenie: lakier proszkowy 

 Waga: 24 kg 

 

039-350 Osłona dwóch pojemników na ostre odpady 

medyczne 

 Wymiary: 19 x 30.5 x 42.5 cm (dł. x szer. x wys.) 

  Wewnętrzne: 18 x 29 x 38 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Osłona ołowiana: 0.32 cm grubości 

 Wykończenie: lakier proszkowy 

 Waga: 27 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

039-338 Pojemnik pojedynczy mały, 10/op., 

pasuje do 039-325, 039-326, 039-350 i 039-330 

039-387 Pojemnik pojedynczy średni, 10/op., 

pasuje do 039-325, 039-326, 039-350 i 039-330 

039-341 Pojemnik Sharpstainer 12/op., 

pasuje do 039-335 

 

 

 

  



 

16 Pojemniki osłonne na odpady medyczne (ważne od 08.2015) 3/3 

Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne 

 

SPECYFIKACJA 

039-326 Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady 

medyczne 

Wymiary: 

 Wewnętrzne: 18 x 29 x 28.6 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Zewnętrzne: 23.4 x 38.8 x 33.9 cm (dł. x szer. x wys.) 

Osłona ołowiana: 1.3 cm grubości 

 Zabezpieczenie: zamykanie na klucz 

 Wykończenie: lakier proszkowy 

 Waga: 72.3 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

039-338 Pojemnik pojedynczy mały, 10/op., 

pasuje do 039-325, 039-326, 039-350 i 039-330 

039-387 Pojemnik pojedynczy średni, 10/op., 

pasuje do 039-325, 039-326 i 039-330 

 Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne jest prostym, bezpiecznym i wygodnym 

rozwiązaniem pozbycia się zużytych strzykawek, które mogą być skażone wysokoenergetycznymi izotopami, jak 

np. I-131. Osłona zbudowana jest ze stali pokrytej warstwą ołowiu o grubości 1.3 cm. 

 Osłona wyposażona jest w zawiasową pokrywę z przesuwaną klapką oraz boczne uchwyty ułatwiające 

transport. Osłona jest odpowiednia dla pojedynczych pojemników na zużyte strzykawki małego (039-338) 

i średniego (039-387) rozmiaru. 

 

Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne PET 

 

SPECYFIKACJA 

039-412 Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady 

medyczne PET 

Osłona ołowiana: 

 Wymiary: 30,5 x 22,2 cm 

 Boki i dolna część: 2.5 cm grubości 

 Pokrywa: 2.2 cm grubości 

 Górne drzwiczki: 1.5 cm grubości 

Zabezpieczenie: zamykana na klucz 

Waga: 79.4 kg 

Waga transportu: 100.6 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

039-413 Wkład, 30/op., pasuje do 039-412 

 Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne PET jest prostym, bezpiecznym 

i wygodnym rozwiązaniem pozbycia się zużytych jednorazowych strzykawek, które zostały skażone dawką 

wysokoenergetycznych radionuklidów. Wykonana jest ze stali z osłoną ołowianą grubości 2.5 cm. 

Zaprojektowano także dla niej wkłady jednorazowe (039-413) przeznaczone do elementów ostrych tj. igieł. 

Posiada zamek zabezpieczający oraz uchylną pokrywę. 

Kosz może stać niezależnie lub być zamontowany w szafce lub na blacie. 

 
 


