
Verpakking en veilige 
bewaring van medisch afval



2

Safety & 
Infection Control

Hospidex ontwikkelt risicobeschermings- en risicopreventieoplossingen voor 
zorgverleners en gebruikers via een assortiment verpakkingen voor prikkend medisch 
afval en RMA* (risicohoudend medisch afval).

Het merk Sharpsafe® is het eerste merk dat het NF-label (merk NF302) heeft verkregen 
en sleepte als eerste merk een certificatie van conformiteit met de nieuwe Europese 
norm ISO 23907:2012 in de wacht.

Het gespecialiseerde verkoopteam van Hospidex biedt logistieke oplossingen, audit- 
en opleidingsprogramma’s aan die u helpen om onze producten op te nemen in uw 
initiatieven voor verbetering van de veiligheid, voor zorgkwaliteit en voor duurzame 
ontwikkeling.

Onze opleidings- en situatieanalyse-instrumenten ondersteunen uw acties om de 
risico’s op bloedincidenten te verminderen.
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Sharpsafe®, een volledig 
assortiment containers voor de verpleging

Sharpsafe®

Clinisafe® Sharps Safety StationTM Standaard kartonnen dozen Kartonnen 
veiligheidsdozen

3 L 5 L 7 L

0,2 L 0,3 L 0,6 L 1 L 2 L 4 L 9 L laag9 L hoog1,8 L 3 L 7 L 13 L 24 L 30 L 7,5 L 25 L0,45 L

8 L 11 L 30 L 50 L 60 L
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Voordelen van het Sharpsafe®-assortiment 
voor de preventie van snij- en prikongevallen 

Stabilisering van de 
containers op vlakke of 
verticale oppervlakken door 
gevalideerde Sharpsafe®-
houders en -hulpstukken.

Assembleren door op het deksel te drukken. 
Het deksel klikt vast met 4 hoorbare klikken 
en de juiste plaatsing van het deksel op de 
houder is visueel controleerbaar.

Normen en geldigheidsverklaringen 
van de verpakkingen voor afval

           De certificaten, erkenningen en technische fiches zijn op verzoek beschikbaar.

Behoud van een minimale veiligheidsruimte 
tussen de invoeropening van de prikkende 
voorwerpen en de maximale vulgrens.
SSPV: Scherpe, snijdende en prikkende voorwerpen
Maximale vulgrens respecteren.

Scheurvast, onveranderlijk en duurzaam 
resistent etiket:
Een unieke technologie, IML (etiketafgietsel), zorgt voor 
permanente zichtbaarheid van de veiligheidsmarkeringen – 
ook tijdens het transport (ADR).

Activering van de 
enkelhandige voorlopige 
opening in 1 hoorbare 
klik.

Activering van de 
enkelhandige voorlopige 
sluiting in 1 hoorbare klik.

Definitieve sluiting met 3 
hoorbare klikken en visuele 
indicatoren van veilige sluiting.

Ergonomisch afkoppelsysteem 
Opening aangepast aan ziekenhuis- 
en laboratoriumactiviteit.

De stabiliteit is een cruciale 
veiligheidsfactor voor containers voor 
prikkende voorwerpen. Vooral als ze 
uitgerust zijn met een systeem voor het 
losmaken van naalden, mesjes enz.  In 
de normen EN ISO 23907, NF X 30-511 
en NF 302 is een stabiliteitstest voor het 
koppel doos-houder in een horizontaal 
vlak en in een verticaal vlak opgenomen. 
De elementaire veiligheidsvoorschriften 
vereisen dat men de doos met één hand 
moet kunnen gebruiken.

De wetgever voorziet specifieke verpakkingen voor RMA. Het Sharpsafe®-assortiment is conform de 
Europese richtlijn 2010-32 en de geldende normen. Het Hospidex-assortiment voor de verpakking van afval is 
ontworpen om te voldoen aan de verschillende geldende normen.

ISO-norm 23907 is de internationale reglemen-
tering voor verpakkingen van scherpe voorwer-
pen. Deze norm definieert voorschriften op het 
vlak van de perforatie- en valbestendigheid en 
de waterdichtheid. Hij maakt een onderscheid 
tussen containers met een inhoud kleiner dan 
12 liter en containers met een inhoud van 12 tot 
60 liter.

De Franse norm NF X 30-500 is de strengste 
van alle Europese normen. Deze norm definieert 
voorschriften op het vlak van de perforatie- en 
valbestendigheid en de waterdichtheid.

Het merk NF 302 is een kwaliteitsgarantie. 
Het onderscheidt zich door een doorlopende 
controle van de producten die vervaardigd 
worden door het Franse Laboratoire National 
d’Essais.

De norm BS 7320 (British Standard) definieert 
strenge richtlijnen op het vlak van de perforatie- 
en valbestendigheid en de waterdichtheid. Deze 
norm is gecertificeerd via Kitemark.

De technische regels TRBA 250 zijn van 
toepassing op biologische stoffen (Technische 
Regeln für Biologische Arbeitsstoffe). Het 
belangrijkste doel is ook hier het aantal 
naaldprikwonden terug te dringen.

De ADR-wetgeving bepaalt de voorwaarden 
waaraan de recipiënten voor vervoer over de 
weg van afval van verzorgingsactiviteiten met 
risico op infecties of daarmee gelijkgesteld 
afval moeten voldoen. Dat afval is ingedeeld als 
UN 3291. De gehomologeerde modellen van 
recipiënten krijgen een UN-nr. Al onze containers 
met witte deksels voldoen aan de technische 
eisen.

NF X 30-511: verpakkingen voor afval van ver-
zorgingsactiviteiten. Aanvullende en/of alternatieve 
eigenschappen en eisen voor containers voor 
scherpe, snijdende en prikkende voorwerpen. 
Aanvullend bij de eisen van norm ISO 23907:2012, 
ter vervanging van normen NFX30-500 en NFX30-
505.

De Franse norm NF X 30-505 is de strengste 
van alle Europese normen. De norm definieert 
voorschriften op het vlak van de
perforatie- en valbestendigheid en de 
waterdichtheid. Geschikt voor vaten van 10 tot 
60 liter.

De Franse norm NF X 30-507 is de laatste 
reglementering die de eigenschappen geeft van 
kartonnen verpakkingen gecombineerd met een 
binnenzak.

ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003
Kwaliteitsborging

ISO 14001:2004
Milieubeheer

Wat bosbeheer betreft, zijn de FSC-regels het 
strengst en zijn de sociale en ecologische FSC-
voorschriften het hoogst.

Onze dienst voor technische 
vernieuwing analyseert de aanpassingen 
aan de nieuwe medische voorzieningen 
en de ontwikkeling van toebehoren voor 
de verbetering van ergonomie op de 
werkplek.

1

2

3

4

klik klik

klik klik

Productie van Sharpsafe

Luer-Lock safe

Scalpel safe

Luer-Slip safe

Pen safe
Afkoppelen van 
de naalden van 
insulinepennen

Grote opening

Veiligheidsklep

De productie van Sharpsafe is gecertificeerd: 
dat betekent dat een continue 
opvolging wordt uitgevoerd door het 
besturingssysteem ontwikkeld onder de 
benaming NF 302 – toegepast door het 
onafhankelijke laboratorium (Laboratoire 
National d’Essais) LNE.

Het hele jaar door zorgt dat voor het behoud 
van de verwachte veiligheidsprestaties 
in overeenstemming met alle priktesten, 
valtesten, grijptesten enz. die worden 
beschreven in de normen ISO 23907:2012 
en NFX 30511:2015. 

Voor het Hospidex-team is deze 
certificering noodzakelijk in het kader van 
de veiligheidsmechanismen, in tegenstelling 
tot een eenvoudig gelijkvormigheidsattest. 
Volgens een gelijkvormigheidsattest kunnen 
alleen geteste verpakkingen als zijnde in 
overeenstemming met de eisen van de 
vereiste normen worden verklaard. 
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1 L
SHA-4160 x x x x

1,8 L
SHA-4050 x x x x

2 L
SHA-4140 x x x x

3 L
SHA-4145 x x x x

4 L
SHA-4100 x x x x

7 L
SHA-4110 x x x x

9 L Hoog
SHA-4111 x x x x

7 L Toxisch
SHA-4110 x x x x

Bruikbaar volume / totaal volume 0,85 L / 1,03 L 1,45 L / 1,75 L 1,70 L / 2,23 L 2,27 L / 2,68 L 3,21 L / 4,17 L 5,55 L / 6,76 L 7,16 L / 9,37 L 5,55 L / 6,76 L

Afmetingen l x b x h (mm) 187 x 90 x 108 220 x 120 x 109 177 x 197 x 126 203 x 197 x 126 245 x 175 x 175 380 x 175 x 175 498 x 175 x 175 380 x 175 x 175

Afmetingen brede opening (mm) 55 x 35 55 x 55  55 x 50  55 x 50 55 x 50  55 x 50 55 x 60 55 x 50

Assemblage: 4 klikken / uit één stuk 4 klikken 4 klikken 4 klikken 4 klikken 4 klikken 4 klikken 4 klikken 4 klikken

Dubbele sluiting (voorlopige en definitieve) • • • • • • • •

Veiligheidsklep - - • • • • • •

Hulpmiddelen voor het afkoppelen van naalden en mesjes:

Scalpel safe:   uniek afkoppelsysteem voor scalpelmesjes • - • • • • • •

Pen safe:   origineel systeem voor het afschroeven van 
insulinepennaalden

• • • • • • • •

Luer-Slip safe:   afkoppelsysteem voor naalden met conische 
koppeling

• • • • • • • •

Luer-Lock safe:   systeem voor het losschroeven van 
opgeschroefde naalden en Luer-LockTM-
koppeling

• - • • • • • •

Verticale bevestiging (muur en wagentje) • • • • • • • •

Medirail bevestiging (muur en wagentje) • • • • • • • •

Horizontale bevestiging SafeStand • • • • • • • •

Verzorgingsplateaus SafeTray • • • • - - - -

Verpakking 100 / doos 75 / doos 50 / doos 50 / doos 50 / doos 50 / doos 40 / doos 50 / doos

Sharpsafe®-containers voor scherpe, snijdende en  prikkende 
voorwerpen bestemd voor verzorgingsdiensten
Sharpsafe® is de referentie op het vlak van containers, en evolueert mee met de veiligheids- en kwaliteitsbehoeften. 
Ook vandaag nog past het zich aan de nieuwe uitdagingen voor beheer van het risico op accidentele bloedcontacten aan. 
Hieruit blijkt de bewustwording van de risico’s met betrekking tot prikkende voorwerpen in medisch afval.
Dankzij de nieuwe ISO-norm EN 2390:2012, de internationale standaard voor de verpakking van scherpe instrumenten, 
kunnen wij containers in meer geschikte maten en vormen aanbieden. De Franse norm NFX 30 511:2015, 
die als bijlage bij EN ISO 23907:2012 is gevoegd, vervangt NFX 30 500 en NFX 30 505. 

Beschikbare certificaten: NF X 30-511  /  NF 302   
EN ISO 23907  /  KyteMark  /  ADR UN 3291 

Beschermen en beveiligen 

Volgens richtlijn 2010 32-EG en EN ISO 23907 
beoordeelt ons team samen met u de risico’s  
en past het de containers en toebehoren aan. 
In onthaalzones en verzorgingseenheden

Assemblage
Veiligheidscontrole:
•   4 hoorbare klikken
•   4 visueel goed 
     geassembleerde zijden

Voorlopige sluiting
Veiligheidscontrole:
•  Activering met 1 vinger
•  1 hoorbare klik
•  Klepje visueel in
 voorlopig gesloten stand

Definitieve sluiting
Veiligheidscontrole:
•  Activering met 2 vingers
•  3 hoorbare klikken
•  Klepje visueel in definitief 

gesloten stand

Opening
Eenvoudige activering

Keuze 2:
Trek aan het klepje

Keuze 1:
Duw op het klepje

De container zo dicht mogelijk bij de plek van verzorging brengen:
• Tussentijds neerleggen verbieden
• ‘Recappen’ verbieden
• Stabiele bevestiging van de containers op de verzorgingswagentjes
• Bevestiging op de voorbereidingstafels 
• Keuze van SafeTray-plateau op maat van de verzorging
• Eenhandig gebruik van de container
• Maximale vulgrens respecteren
• Voorlopige sluiting gebruiken

Keuze van container naargelang van 
• de op de werkplek geproduceerde 

afvalhoeveelheden
• de termijnen voor verwijdering die door interne 

procedures zijn vastgelegd
• de afmetingen van de te verwijderen voorwerpen
• in bepaalde gevallen de ADR-normen en 

aanvullende veiligheidsnormen

Klik 1

Klik 4

Klik 2

Klik 3
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9 L
SHA-4117 x x x x

13 L
SHA-4115 x x x x

24 L
SHA-4120 x x x x

30 L
SHA-4180 x x x x

9 L Hoog
SHA-4111 x x x x

Quiver 7,5 L 
SHA-4190 x x x x

Quiver 25XL 
SHA-4195 x x x x

Bruikbaar volume / totaal volume 7,52 L / 9,50 L 10,32 / 12,39 18,85 L / 24,00L 24,07 L / 28,89 L 7,16 L / 9,37 L 6,40 L / 7,30 L 19,60 L / 25,20 L

Afmetingen (l x b x h mm) 291 x 292 x 195 353 x 292 x 195 335 x 450 x 230 415 x 450 x 230 498 x 175 x 175 610 x 150 x 100 790 x 310 x 230

Assemblage: 4 klikken / uit één stuk 4 klikken 4 klikken 4 klikken 4 klikken 4 klikken Uit één stuk Uit één stuk

Dubbele sluiting (voorlopige en definitieve) • • • • • • •

Houder horizontaal/verticaal • • • • • • •

Wagentje (verzorgingsprocedures) • • • • • • •

Verticale plaatsing van lange voorwerpen: • • • • • • • • • • • • •

Afmetingen opening (mm) 210 x 65 210 x 65 365 x 95 365 x 95 55 x 50 140 x 90 260 x 165

Beveiligde toegang voor gebruik in 

doorgangszones of verpakking voor langdurig 

gebruik

• • • • • - -

NF 302 • • - - • - -

NFX 30511 • • - - • • •

EN ISO 23907 • • • - • • •

ADR • • • • • • •

NFX 30505 - - - - - - -

Verpakking 20 / doos 20 / doos 15 / doos 15 / doos 40 / doos 20 / doos 10 / doos

Dozen voor prikkende voorwerpen 
met grote volumes

Sommige medische instrumenten die worden gebruikt 
op de technische plateaus van beeldvorming, operatieve 
ingrepen of spoedgevallen zijn groter dan de gangbare 
naaldencontainers. Om aan al uw verwachtingen 
te voldoen, ontwikkelen wij ook systemen om onze 
containers aan de muur, op een wagentje of op een tafel 
te bevestigen.

Sharpsafe® ontwikkelt ook wagentjes die geschikt 
zijn voor het gebruik van containers en die voldoen 
aan de voorschriften inzake ziekenhuishygiëne.

Zeer lange voorwerpen weggooien

Bij de genormeerde 
verpakkingen is 
Quiver 25XL 
de hoogste 
verpakking die 
beschikbaar is.

Sluiting van containers 
9, 13, 24 en 30 liter

Druk op de voorkant van de 
sluitklep tot u een klik hoort

Quiver 25XL 
met beveiligde 
opening

Als optie: 
wagentje voor 
Quiver 25XL 
SHA-44710000
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Bestemd voor spoedafdelingen, MUG’s, 
diensten buiten het ziekenhuis, voor op reis, 
zelfzorgpatiënt enz.
Door zijn ontwerp en stevigheid is de container 
zeer geschikt voor vervoer in eerstehulpkoffers 
en -tassen.

Er zijn, naargelang van het model, 
verschillende systemen voor afkoppeling 
en opening beschikbaar:

Draagbare containers voor SSPV 

1. Volledige opening 
zonder afkoppeling 
SHA-xxxx2610

2. Afkoppeling van 
naalden, met 
inbegrip van 
injectiepen SHA-
xxxx3610

3. Afkoppeling van 
Luer-Slip-

 en Luer-Lock-
naalden

 SHA-xxxx1610
 SHA-xxxx7610

4. Afkoppeling van 
scalpelmesjes

    SHA-xxxx4610

0,2 L 0,3 L 0,45 L 0,6 L

Bruikbaar volume / totaal volume 0,17 L / 0,21 L 0,22 L / 0,32 L 0,38 L / 0,43 L 0,45 L / 0,60 L

Afmetingen l x b x h (mm) 146 x 79 x 37 130 x 105 x 50 170 x 105 x 50 224 x 108 x 52

Afmetingen brede opening (mm) 25 x 20 40 x 30 40 x 30 40 x 30

Dubbele sluiting (voorlopige en definitieve) • • • •

Assemblage: 4 klikken / uit één stuk Uit één stuk Uit één stuk Uit één stuk Uit één stuk

Volledige opening zonder afkoppeling SHA-41732610 SHA-41752610 SHA-41702610 SHA-41502610

Afkoppeling van naalden, met inbegrip van injectiepen SHA-41733610 SHA-41753610 SHA-41703610

Afkoppeling van naalden SHA-41731610 SHA-41757610 SHA-41707610

Afkoppeling van mesjes SHA-41754610 SHA-41704610

Verpakking 100 / doos 100 / doos 100 / doos 100 / doos

Sharpsafe®

1,8 L
Container voor 
dichtbijgebruik

Sharpsafe wordt uitgebreid met een 
nieuwe doos voor prikkende voorwerpen. 
Ergonomisch, compatibel met alle Sharpsafe 
1,8L-hulpstukken.
Sharpsafe beantwoordt aan de behoeften 
van gebruikers in ziekenhuizen, laboratoria 
en onderzoeksinstellingen, beoefenaars van 
vrije beroepen en occasionele gebruikers. 

Sharpsafe 1,8 L vindt moeiteloos zijn plaats 
in de beste praktijken voor de preventie 
van accidentele blootstelling aan bloed 
en kan zelfs dienen als personaliseerbare 
communicatiedrager.

Contact: info@hospidex.eu

Geschikt voor het wegwerpen van 
voorwerpen tot 18 cm lang.

Personaliseer uw 
container

Geschikt voor het 
wegwerpen van brede 
voorwerpen tot 55 mm 
diameter.

Als optie: onderstel 
0,3 L – 0,45 L – 0,6 L

Ergonomisch 
afkoppelingssysteem 
voor injectiepennaalden

Beschikbare certificaten: NF X 30-511  / NF X 30-500 
NF 302  / EN ISO 23907  /  KyteMark  /  ADR UN 3291 

1

2

3

4

Voorbeeld: Gepersonaliseerde naaldendoos voor het 

Eco-organisme DASTRI, een traject voor de eliminatie 

van prikkende RMA dat uitsluitend voorbehouden is 

voor zelfzorgpatiënten.
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Minivaten voor prikkende 
voorwerpen in laboratoria

Het Clinisafe-concept speelt in op de behoefte aan 
afvalcontainers voor scherpe voorwerpen en een 
hoeveelheid risicohoudende biologische vloeistoffen en/
of resten van kankerbehandelingen.

•  Zeer grote opening: voor gemakkelijke verwijdering van 
grote afvalstoffen

•  Laag eindgewicht: vergemakkelijkt het transport

•  Waterdicht wanneer definitief gesloten

•  Conform norm ISO 23907, verpakking voor scherpe 
voorwerpen

•  Neemt weinig plaats in op tafel

•  Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en met houders
 van verschillende vorm, voor gebruik in
 uiteenlopende situaties

•  Autoclaveerbaar

Inzameling en telling van mesjes en naalden 
in de loop van operatieve ingrepen

Het assortiment naaldentellers is een zekerheidbiedend 
instrument als aanvulling bij de checklist ‘veiligheid 
van de patiënt in het operatieblok’. Hoewel ze geen 
DM zijn, voldoen ze aan de criteria voor sterilisatie. Ze 
omvatten een hele waaier van hulpstukken om u te 
ondersteunen bij het risicobeheer.

Ontworpen om fijne voorwerpen, naalden en mesjes in 
te zamelen en te rangschikken. Op het einde van elke 
operatietijd/ingreep kan worden nagegaan of alle fijne 
en risicohoudende scherpe, snijdende en prikkende 
instrumenten identificeerbaar en gestabiliseerd zijn.

Zodra de controle en de telling bevestigd zijn aan de 
hand van de checklist, moet de naaldenteller in de 
Sharpsafe®-naaldencontainer (2 L, 3 L, 4 L, 7 L, 9 L, 
9 L Hoog, 13 L, 24 L, 30 L) worden gestopt, of in de 
Clinisafe-container (3 L, 5 L, 7 L, 8 L, 11 L), die een 
voldoende grote opening heeft.

3 L 
SHA-4010 x x x x

5 L
SHA-4011 x x x x

7 L 
SHA-4012 x x x x

8 L 
SHA-4191 x x x x

11 L
SHA-4192 x x x x

Bruikbaar volume / totaal volume 2,20 L / 3,00 L 4,22 L / 5,54 L 5,95 L / 7,00 L 6,00 L / 8,64 L 9,03 L / 11,50 L

Hoogte op de vulgrens (mm) 130 240 355 177 250

Afmetingen l x b x h opening b x h (mm) 185 x 174 x 174
150 x 150

322 x 174 x 174
150 x 150

438 x 174 x 174
150 x 150

250 x 230 x 315
270 x 170

320 x 230 x 315
270 x 170

Vulmethode plat plat / verticaal plat / verticaal plat plat

Dubbele sluiting (voorlopige en definitieve) • • • • •

Assemblage: 4 klikken / uit één stuk Uit één stuk Uit één stuk Uit één stuk Uit één stuk Uit één stuk

Vloeistofvolume getest op waterdichtheid
(complementaire interne test) 1,5 L 2,5 L 3,5 L 4,0 L 5,5 L

Voorbeelden van toepassingen Inzameling van 
placenta’s

Inzameling van 
microtubes

Inzameling van 
RMA in laboratoria: 

glasplaatjes, pipetten, 
gebroken tubes enz.

Inzameling van pipetten 
in het laboratorium

Inzameling van deksels 
van urinepotjes na 

vacuümafname

Inzameling van afval en 
uitscheidingsproducten 
van kankerbehandeling 

met ametycine

NF 302 en NFX 30511 • • • • •

EN ISO 23907 • • • • •

ADR • • • • •

Verpakking 20 / doos 20 / doos 20 / doos 20 / doos 20 / doos

PUR-PS3100 PUR-PS2200 PUR-PS2535 PUR-PS2560 PUR-PS2910 PUR-PS2925 PUR-PS2635

Afkoppeling van mesjes - - • • - • •

Tussentijds wegleggen • • • • • • •

Bijhouden van instrumenten die 
ingezameld moeten worden

Een magnetische 
plaat. Een 

doorschijnend 
deksel

Twee magnetische 
platen

Twee magnetische 
platen

Twee magnetische 
platen

Een magnetische 
plaat

Een afneembare 
schuimplaat

Een magnetische 
plaat

Een afneembare 
schuimplaat

Een magnetische 
plaat

3 schuimbanden

Afmetingen l x b x h (mm) 117 x 47 x 15 117 x 43 x 18 115 x 56 x 16 120 x 93 x 16 76 x 54 x 30 115 x 55 x 38 115 x 55 x 16

Bevestiging op tafel/steriel veld - • • • • • •

Genummerd raster • • • • • • •

Kan worden geopend voor controle • • • • • • •

Te verwijderen in Sharpsafe® (2 tot 30 L) 
of Clinisafe (3 tot 11 L)

• • • • • • •

Kenmerken telzones 10 magnetische 
vakjes

2 x 10 
magnetische 

vakjes

2 x 15 
magnetische 

vakjes

2 x 30 
magnetische 

vakjes

10 schuimvakjes
10 magnetische 

vakjes 

2 x 10 
schuimvakjes 
15 magnetische 

vakjes

3 schuimvakjes
15 magnetische 

vakjes 

Voorbeelden van toepassingen Ingreep 
van zeer korte 

duur

Ingreep 
van korte 

duur

Ingreep 
van middellange 

duur

Ingreep
van lange

duur

Ingreep van 
korte duur en 

inzameling van 
magnetische 
voorwerpen

Ingreep van 
middellange tot 
lange duur en 
inzameling van 
magnetische 
voorwerpen

Ingreep van 
middellange tot 
lange duur en 
inzameling van 
magnetische 
voorwerpen

Verpakking 25 x 4 / doos 25 x 4 / doos 25 x 4 / doos 25 x 4 / doos 25 x 4 / doos 25 x 4 / doos 25 x 4 / doos
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Verwijder prikkende voorwerpen zo dicht mogelijk bij de plek van verzorging: SafeTray-assortiment

Aanpassing van Sharpsafe aan 
verzorging in kamers met weinig 
ruimte.

Assortiment wagentjes van Hospidex

Voor elke container is er 
een aangepaste houder.
9 L Laag – 13L: 
SHA-42070001

De houders vermijden het risico van wegglijden en 
per ongeluk omstoten. De houders zijn voorzien van 
2 verplaatsbare kleefstroken of 4 zuignapjes. Voor 
dagelijks onderhoud van de oppervlakken volstaat 
het de houder te draaien om hem los te maken van 
het werkblad. Reinig het oppervlak en de houder en 
zet hem weer op zijn plaats.

Ref. Kleefstrook /Zuignapje:
1 L: SHA-42530001
2-3 L: SHA-42050001 / SHA-42050006
4-7 L: SHA-42520001/SHA-4 2520008
9 L Hoog: SHA-42520004

Bevestigingssteunen en verzorgingsplateaus
Het bevestigen en stabiliseren van de dozen voor prikkende voorwerpen door middel van houders draagt bij tot de 
preventie van snij- en prikongevallen en accidenteel bloedcontact. Volgens ISO EN 23-907 en Richtlijn 2010/32/EU stellen 
wij u voor de werkplekken die met containers zijn uitgerust te analyseren. Naargelang van de plaats van gebruik, de 
aanwezigheid van bezoekers, het te verwijderen type van voorwerpen, de ergonomie van de werkplekken enz. kan het 
Sharpsafe®-concept worden aangepast met een hele waaier van houders en hulpstukken.

Houders voor verticaal vlak: 
assortiment SafeClip

Het nieuwe SafeClip-concept 
garandeert een veilige bevestiging op 

elk gebruikspunt.
Geluidssignaal bij bevestiging: 
1 klik = container beveiligd

Bevestiging 
aan de muur

Bevestiging op 
verzorgingswagentjes

Overeenkomstig EN ISO 23907 – NF X 30 511 / NF 302 moeten de dozen die zijn uitgerust 
met een afkoppelingssysteem worden getest met een stabilisator voor gebruik met één 
hand.

Voor ronde staaf 
25 mm
SHA-45000003

Voor rail van 25-
35 mm
SHA-45000005

Voor rechthoekige 
staaf
SHA-45000004 

Verticaal aanpasstuk ‘diamond’ 
voor hoekig onderstel van 

verzorgingswagentje en voor dun 
rond onderstel (< 20 mm) SHA-

45000006

Adapters voor SafeClip-bevestiging

Voor rail van 40 
mm
SHA-45000007

SafeTray S
SHA-43000000

SafeTray S+ 
SHA-43040001

SafeTray M
SHA-43050000

SafeTray M+
SHA-43050001

SafeTray L
SHA-43010000

SafeTray-
wagentje

SHA-44000000

Controle van de bloedsuikerspiegel • • • • - •

Insuline-injectie • • • • - •

Intramusculaire injectie • • • • - •

Post ‘aanleren van zelftoediening’ • • • • - •

Bloedafnames • • • • • •

Plaatsing van katheter - • • • • •

Verpleegkundige handelingen waarbij 
scherpe voorwerpen worden ingezameld

• • • • • •

Verpleegkundige handelingen in een kamer 
die een grotere werkruimte vereisen

• • • • • •

Aangepast aan verzorging in afzondering • • • • • •

Verpakking 10 / doos 22 / doos 12 / doos 12 / doos 10 / doos 1 / doos

Wagentje voor 
Quiver 25XL 
SHA-44710000

Ons assortiment plateaus werd ontwikkeld om ongevallen die verband houden met het tussentijds neerleggen van prikkende voorwerpen te vermijden. 
Onze verzorgingsplateaus met inzetvakken zorgen ervoor dat de container beschikbaar is in een straal van 0,5 tot 1 meter rond de verzorger.

SafeTray M 
SHA-43050000 
Plateau met een 
compartiment en 3 
zones voor antiseptische 
bekers / flessen 
Compatibel met 
Sharpsafe 1 L, 1,8 L, 
2 L en 3 L

SafeTray M+
SHA-43050001 
Plateau met een 
compartiment 
en 6 zones voor 
antiseptische bekers 
/ flessen / hydro-
alcoholische oplossing.
Compatibel met 
Sharpsafe 1 L, 1,8 L, 
2 L en 3 L

SafeTray L 
SHA-43010000 
Groot plateau met 2 
compartimenten en 
oriëntatie rechtshandig 
– linkshandig. 
Compatibel 
met Sharpsafe 
1 L, 2 L en 3 L

Aanpassing op ronde of vierkante verticale 
poten van 26 mm tot 100 mm verkrijgbaar

Wagentje voor 
Clinisafe-vat en 
-doos

SafeTray S
SHA-43000000
Klein plateau met een 
compartiment
Compatibel met 
Sharpsafe 1 L, 1,8 L, 
2 L en 3 L

SafeTray S+
SHA-43000001
Klein plateau met een 
compartiment
Compatibel met 
Sharpsafe 2 L, 3 L, 4 L

SHA-45000010

Bevestiging 
op rail

Houders die op vlakke 
oppervlakken kunnen worden 
geplaatst (en verplaatst): 
SafeStand-assortiment

Wagentje met pedaal 
HOS-ST TROLLEY PB
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Normen en geldigheidsverklaringen van de 
dozen met geïntegreerde zakken

           De certificaten, erkenningen en technische fiches zijn op verzoek beschikbaar.

De wetgever voorziet specifieke verpakkingen voor RMA.
Het CartoSafe®-assortiment is conform Europese richtlijn 2010-32 en de geldende normen.
Het Hospidex-assortiment voor de verpakking van afval is ontworpen om te voldoen aan de verschillende 
geldende normen. De ADR UN 3291 gecertificeerd dozen met geïntegreerde zakken zijn toegestaan voor 
het transport van afval met besmettingsrisico naar de behandelingsplaats. Zo kunnen ook de dozen (NF-EN-
ISO.23907 en NFX 30-511) voor scherpe, snijdende en prikkende voorwerpen erin worden geplaatst als ze 
niet ADR-gehomologeerd zijn.

De kartonnen dozen met gecombineerde zakken uit ons standaard assortiment maken het mogelijk 
om medisch afval en naalddozen in alle veiligheid te verzamelen en te vervoeren. De nadruk ligt hier 
vooral op een breed scala aan volumes en afmetingen die overeenkomen met de activiteiten van 
thuiszorgprofessionals, bejaardentehuizen, laboratoria voor medische biologie en zorgdiensten.

De ADR-wetgeving bepaalt de voorwaarden 
waaraan de recipiënten voor vervoer over de 
weg van afval van verzorgingsactiviteiten met 
risico op infecties of daarmee gelijkgesteld 
afval moeten voldoen. Dat afval is ingedeeld 
als UN 3291. De gehomologeerde modellen 
van recipiënten krijgen een UN-nr. Al onze 
containers met witte deksels voldoen aan de 
technische eisen.

NF X 30-511: verpakkingen voor afval van 
verzorgingsactiviteiten. Aanvullende en/
of alternatieve eigenschappen en eisen 
voor containers voor scherpe, snijdende en 
prikkende voorwerpen. Aanvullend bij de eisen 
van norm ISO 23907:2012, ter vervanging van 
normen NFX30-500 en NFX30-505.

De Franse norm NF X 30-507 is de laatste 
reglementering die de eigenschappen geeft van 
kartonnen verpakkingen gecombineerd met een 
binnenzak.

ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003
Kwaliteitsborging

ISO 14001:2004
Milieubeheer

Wat bosbeheer betreft, zijn de FSC-regels het 
strengst en zijn de sociale en ecologische FSC-
voorschriften het hoogst.

Standaard assortiment kartonnen dozen voor 
de verpakking van bewerkte zachte, vaste en 
vloeibare afvalstoffen

12 L
OND-

ANDEC12

25 L
OND-

ANDEC25

50 L
OND-

ANDAP50

 50 L
OND-

HOSPI50

 50 L
OND-ANDEC50

Maximale brutomassa (kg)
Bruikbaar volume (l)

4,0

12,00

8,0

25,00

12,5

47,00

13,0

47,00

12,5

47,00

Afmetingen l x b x h (mm) 200 x 200 x 385 267 x 267 x 380 401 x 296 x 435 299 x 299 x 587 270 x 270 x 755

Binnenzak met trekbandsluiting

Zeer sterke binnenzak • • • • •

Markering biologisch risico • • • • •

Lange of korte overlap van de 
zak in de gebruiksstand

Vingerveilige randen en 
handgrepen

• • • • •

Dubbele sluiting 
(voorlopige en definitieve)

• • • • •

ROHS-REACH-conformiteit • • • • •

Hout afkomstig van duurzame 
productie – FSC-label 

• • • • •

ADR UN 3291 • • • • •

NFX 30507 • • • • •

Verpakking 800 / pallet 800 / pallet 400 / pallet 400 / pallet 400 / pallet

Ingebruikname met doos met automatische bodem: Standaard 
assortiment

Ga met uw onderarm in 
de doos om de zak open 
te duwen

Draai de doos om en 
oefen druk uit op de 
zijkanten totdat de 
bodem automatisch wordt 
vergrendeld

Vouw de zak om 
op de rand van de 
gecombineerde kartonnen 
verpakking

Definitieve sluiting met creatie van handvatten 
met driedubbele dikte

Vouw de 2 uiteinden van het klepje 
en steek het in de gleuf
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Kartonnen veiligheidsdozen Plastic veiligheidsdozen

25 L 50 L Laag 50 L Hoog 25 L 50 L Laag 50 L Hoog

Maximale brutomassa (kg)
Bruikbaar volume (l)

8,0

20,00

12,5

46,00

12,5

46,00

8,0

20,00

12,5

46,00

12,5

46,00

Afmetingen l x b x h (mm) 342 x 250 x 300 355 x 263 x 485 290 x 280 x 600 342 x 250 x 300 355 x 263 x 485 290 x 280 x 600

Sluiting van de zak: 
- klembeugel 
- trekbandsluiting

HOS-25LCB LAC HOS-50LCB LACE HOS-50LCB H01 LACE HOS-25L/KP350FR HOS-50L/KP350 FR R HOS-50L/KP350 FR H

Zeer sterke binnenzak • • • • • •

Markering biologisch risico • • • • • •

Lange of korte overlap van de zak in 
de gebruiksstand

Vingerveilige randen en
 handgrepen 

• • • • • •

Dubbele sluiting 
(voorlopige en definitieve)

• • • • • •

ROHS-REACH-conformiteit • • • • • •

Hout afkomstig van duurzame 
productie 

• • •

ADR UN 3291 • • • • • •

NFX 30507 • • • • • •

Verpakking (pallet) 480 h240 x l120 x b80 330 h240 x l120 x b80 440 h240 x l120 x b100 480 h240 x l120 x b80 330 h240 x l120 x b100 440 h240 x l120 x b100

Veiligheidsdozen voor bewerkte zachte, vaste en 
vloeibare afvalstoffen van verzorgingsactiviteiten Nieuw in 2018

Plastic veiligheidsdoos 
met binnenzak 

Wij verrijken ons assortiment gecombineerde verpakkingen met het assortiment veiligheidsdozen Cartosafe. 
Verkrijgbaar in twee verschillende materialen: in karton en in plastic. De wijze van ingebruikname is uniek: de bodem 
van de doos wordt in de fabriek gelijmd, dit biedt een significante versterking. Afhankelijk van de gekozen optie zijn 
de binnenzakken voorzien van een klembeugel (mechanisch bevestigd in de doos om niet verloren te gaan voordat 
hij wordt gebruikt) of een geïntegreerde trekbandsluiting.

• ADR UN 
3291-gecertificeerd en 
onderworpen aan de NFX 30 
507-controles.

• Geen stofafgifte. Deze 
verpakking kan worden 
gebruikt in technische 
plateaus met deeltjescontrole.

• Aangezien het ontwerp 
identiek is aan dat van de 
veiligheidsdozen is het 
product eenvoudig in gebruik 
te nemen en te gebruiken.

• Bijzonder geschikt 
voor een gespecialiseerd 
afvalsorteerprogramma, 
verschillende kleuren kunnen 
worden gebruikt met behoud 
van het veiligheidsniveau in 
het ontwerp.

Geen in elkaar te zetten bodem: de doosbodem is al in 
elkaar gezet: Hierdoor houdt de zak beter tijdens het 
vullen en het transport.

De zak is lang en breed genoeg om een omslag te 
creëren voor een meer ergonomisch gebruik.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK DEFINITIEVE SLUITING

Druk op de
zijkanten om de
bodem te sluiten

Plooi om de beide handvaten
te vormen. Vouw flap (A1+A2)

Sluit (C) 
definitief het

karton

De zak over de 4
randen vouwen

De 4 flappen
neervouwen

Vouw
flap (B)

De zak
sluiten

A1

A2

1

A1

A2

13

B

32

C

42 4
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30 L
HOS-30LPB BIN W

50 L
HOS-50LPB BIN W

60 L
HOS-60LPB BIN W

50 L
HOS-50LPB BIN BE

Bruikbaar volume / totaal volume 25,00 L / 29,30 L 40,80 L / 48,00 L 49,00 L / 57,00 L 40,80 L / 48,00 L

Afmetingen (l x b x h mm) 326 x 400 x 300 550 x 400 x 300 670 x 400 x 300 550 x 400 x 300

Assemblage: 2 scharnieren • • • •

Dubbele sluiting (voorlopige en definitieve) • • • •

Eenvoudig wagentje • • • •

Wagentje met openingsmechanisme 
voor het deksel

• • • •

Verticale plaatsing van lange voorwerpen: • • • • • • •

Afmetingen opening (mm) 295 x 395 295 x 395 295 x 395 295 x 395

Beveiligde toegang voor gebruik in doorgang-
szones of verpakking voor langdurig gebruik

• • • •

NF 302 - - - -

NFX 30511 • • • •

EN ISO 23907 • • • •

ADR UN3291 UN3291 UN3291 UN3249

Verpakking 180 / pallet 180 / pallet 135 / pallet 180 / pallet

Clinisafe-vaten – Nieuw in 2018

Clinisafe-vaten -
Nieuw in 2018

• Volledige opening van het 
deksel met oorspronkelijke 
positionering op scharnier. 

• Indicator voor definitieve 
sluiting: Visueel en zeer 
gemakkelijk te controleren 

• Specifieke definitieve 
sluiting met onafhankelijke 
veiligheidsblokkeerstukken: 
Geen in acht te nemen 
volgorde bij de activering 
ervan. 

• Afdichtingssysteem 
Deksel/houder altijd perfect 
afgestemd 

• Buitenafmetingen geschikt 
voor plaatsing op een 
pallet van 1200 x 800 
mm om geoptimaliseerde 
inzameling mogelijk te maken 
bij het transport naar het 
afvalverwerkingscentrum.

Wat is er nieuw ten opzichte van soortgelijke producten die al op de markt zijn? 

Scheurvast, niet los te weken en duurzaam etiket. 
(ADR 5.2.1.1-conformiteit)

Geschikt voor de inzameling en het transport van 
cytotoxisch en biologisch afval; de grote Clinisafe-vaten 
zijn ontwikkeld volgens de strengste veiligheidsnormen. 
Tijdens de ontwerpfase werden aanvullende elementen 
geïntegreerd om een hoger niveau van ergonomie, 
degelijkheid en hygiëne te bereiken dat wordt verwacht 
door de zorgverleners en de organisaties voor afvalin-
zameling en -behandeling. 

Geschikt voor medische en paramedische teams:

- In gezondheidszorginstellingen (alle soorten zorgdi-
ensten en op de technische plateaus – eenheid voor 
reconstitutie van geneesmiddelen, operatiekwartieren 
en medische beeldvorming).

- In een dialysecentrum
- In een mobiele eenheid voor bloedinzameling
- In onderzoekslaboratoria en laboratoria
 voor analyses voor medische biologie.
- In de thuiszorg.

Wagentje met pedaal
HOS-ST WAGENTJE PB

Als optie: Venster 
om de opening 
te verkleinen. De 
afmetingen zijn 
ontworpen om 
het vast te zetten 
ter hoogte van de 
vulgrens. Opening 
met een diameter 
van 10 cm. Andere 
verkrijgbare 
afmetingen.

10 cm
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Ons team staat tot uw dienst
De keuze voor een naaldencontainer is gebaseerd 
op meerdere parameters: de afmetingen van de 
te verwijderen prikkende voorwerpen, het gebruik 
op een kar of op een verzorgingsplateau, de 
gebruiksduur van de container na opening enz.
Ons team analyseert in coördinatie met de directie 
van de verzorging en in samenwerking met het 
team voor ziekenhuishygiëne, arbeidsgeneeskunde, 
logistieke dienst en economaat de gang van zaken op 

alle afdelingen van uw instelling: dialyse, oncologie, 
technische plateaus, laboratoria, verzorgings- en 
hospitalisatie-eenheden, spoedafdelingen, activiteiten 
buiten het ziekenhuis.
Als aanvulling bij de specifieke noden van elke inrichting 
worden onze computergestuurde analyses van de 
situaties bijgewerkt telkens wanneer teksten verschijnen 
over de ziekenhuishygiëne, het beheer van afvalstoffen, 
de productienormen, de certificatiecriteria.

Opleiding en communicatie rond goede  
praktijken

Ons team begeleidt u tijdens de 
implementeringsfase en tijdens de volledige duur 
van ons partnerschap, aan de hand van permanente 
opleidingen. Boodschappen over goede praktijken 
over de hantering van de containers en de sortering 
van afval zijn van het grootste belang voor de 
veiligheid van het verplegend personeel.

Wij stellen verschillende communicatiemiddelen tot 
uw beschikking:
•  posters
•  video’s die op uw intranet bekeken kunnen 
worden
•  medewerking aan uw themadagen rond hygiëne
•   medewerking aan de themadagen rond 

Preventie van Accidenteel Bloedcontact

•  gepersonaliseerde audit
Voorbeeld van een 
affiche

Gebruiksaanwijzing
Sharpsafe®

containers

www.hospidex.eu 

Montage en gebruik van 
de Sharpsafe containers®

Gebruik van de 
afkoppelsleuven

De 5 geboden voor een veilig gebruik 
van naaldcontainers

Grote opening
Luer-Slip safe
Luer-Lock safe

Scalpel safe

Pen safe
Afkoppelen van de naalden

van insulinepennen

Het 'recappen' van naalden is 
verboden. Het is de grootste 
oorzaak van prikongevallen.

Haal nooit iets uit een naaldcontainer.

Laat geen naalden of scherpe 
voorwerpen rondslingeren.

Naalden en scherpe voorwerpen horen 
niet thuis in een vuilniszak.

Vul de naaldcontainer nooit boven de 
maximale vulgrens. Zorg bij het aanbrengen 
van het deksel dat de markering voor 
de maximale vulgrens zich aan de 
voorkant bevindt.

Voorlopig sluiten Maximale vulgrens 
respecteren

Heropenen De�nitief sluiten

31

42
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Situatieanalyse
Ons team begeleidt u bij de auditfase van initiële of 
periodieke handelingen: 
Bibliografie opgesteld op basis van de regelgeving, 
richtlijnen voor goede werkpraktijken en de geldende 
normen.

De aanvullende analyse heeft betrekking op de analyse 
van elk inzamelpunt:
- om het risico op blootstelling aan ongevallen te 
verminderen;

- om het gebruik van specifieke verpakkingen te 
beheersen;

- om een meer aangepaste gepersonaliseerde sortering 
voor te stellen die tot betere praktijken leidt.

Inzet van de assortimenten 
veiligheidsproducten van Hospidex:

Ons team werkt systematisch met de directie van uw 
instelling, de verantwoordelijken voor logistiek, hygiëne, 
arbeidsgeneeskunde, de economische afdeling om 
een rapport over de installatie en de opvolging van het 
gebruik van de producten binnen uw instelling in te 
dienen.



26 27

Safety & 
Infection Control



28

Safety & 
Infection Control

www.hospidex.eu
info@hospidex.eu

Marketed by 
Hospidex nv/sa
Grijpenlaan 23
B–3300 Tienen
Belgium
Tel. +32 16 77 89 31

Hospidex bv
Hurksestraat, 43
NL - 5652  AH Eindhoven 
Netherlands
+31 85 902 00 34
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