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Opis pojemników jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego sprzętu 

medycznego (igieł, strzykawek, wenflonów,  rękawiczek jednorazowego użytku, itp.), 

przeznaczonych po zapełnieniu do utylizacji. 

 

Pojemniki naszej firmy  produkowane  są  z tworzywa sztucznego polipropylenu. Składają 

się z trzech elementów : pojemnika  głównego, pokrywy szczelnie  zatrzaskiwanej  na pojemniku  

głównym  oraz małej pokrywki służącej do przymykania  otworu wrzutowego  i szczelnego 

zamknięcia tego otworu po napełnieniu. 

 

               Po napełnieniu i zamknięciu pojemnik przekazuje się w całości do spalania. Pozostałości 

po spalaniu tworzywa, z których wykonane są pojemniki, są nieszkodliwe dla środowiska. 

 

                Wyżej wymienione pojemniki są nieprzemakalne, odporne na przekłucia, posiadają 

specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na 

pojemniku widnieje etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie 

z wymaganiami PZH. 

 

Wyroby nasze opatrzone są zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym w Urzędzie 

Patentowym w Polsce. Wszystkie produkowane przez nas pojemniki posiadają pozytywna opinię 

Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację zgodności. 

 

 

Pojemnik medyczny na zużyte 

igły 1,0 l  

(Nr Katalogowy 001) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polipropylen; 

2. Wymiary: 

- Podstawa dolna: 150 mm x 

75 mm 

- Pokrywa: 165 mm x 90 mm 

- Wysokość 105 mm 

- Otwór wrzutowy Ø 50 mm 

 

 

  

 

Pojemnik medyczny na zużyte 

igły 2,0 l 

(Nr Katalogowy 002) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polipropylen; 

2. Wymiary: 

- Średnica podstawy: 137 mm 

- Średnica górna: 165 mm 

- Wysokość: 140 mm 

- Otwór wrzutowy Ø 50 mm 

 

 

 

 



 

Pojemnik med. 

jednorazowego użytku 4,0 l 

(Nr Katalogowy 004) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polipropylen; 

2. Wymiary: 

- Średnica podstawy: 210 mm 

- Średnica górna: 230 mm 

- Wysokość: 145 mm 

- Otwór wrzutowy Ø 90 mm 

 

 

  

 

Pojemnik med. 

jednorazowego użytku 5,0l 

(Nr Katalogowy 005) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polipropylen; 

2. Wymiary: 

- Średnica podstawy: 205 mm 

- Średnica górna: 225 mm 

- Wysokość: 195 mm 

- Otwór wrzutowy Ø  90 mm 

 

  

  

 

Pojemnik med. 

jednorazowego użytku 10,0 l 

(Nr Katalogowy 010) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polipropylen; 

2. Wymiary: 

- Średnica podstawy: 242 mm 

- Średnica górna: 275 mm 

- Wysokość: 225 mm 

- Otwór wrzutowy Ø 90 mm 

 

 

  

 

Pojemnik med. 

jednorazowego użytku 15,0 l 

(Nr Katalogowy 015) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polipropylen; 

2. Wymiary: 

- Średnica podstawy: 250 mm 

- Średnica górna: 285 mm 

- Wysokość: 310 mm 
- Otwór wrzutowy Ø 80 mm  

 



 

Pojemnik med. 

jednorazowego użytku 20,0 l 

(Nr Katalogowy 020) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polipropylen; 

2. Wymiary: 

- Średnica podstawy: 297 mm 

- Średnica górna: 335 mm 

- Wysokość: 277 mm 

- Otwór wrzutowy Ø 125 mm 

 

 

 

 

 

Pojemnik med. 

jednorazowego użytku 30,0 l 

(Nr Katalogowy 030) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polipropylen lub 

polietylen; 

2. Wymiary: 

- Średnica podstawy: 310 mm 

- Średnica górna: 355 mm 
- Wysokość 405 mm 

 

 

  

 

Pojemnik med. 

jednorazowego użytku 60,0 l

  

(Nr Katalogowy 060) 

1. Wykonany z tworzywa 

sztucznego - polietylen; 

2. Wymiary: 

- Średnica podstawy: 320 mm 

- Średnica górna: 385 mm 

- Wysokość 645 mm 

 

 

  

 


