
Kontajnery pre ostrý nemocničný odpad 3291*

Plne kompatibilné s najvyššími štandardmi odolnosti 
voči porušeniu ostrými predmetmi (EN ISO 23907)

MARQUE DÉPOSÉE
EMBALLAGE BREVETÉ

MARQUE DÉPOSÉE
EMBALLAGE BREVETÉ

P Jednoduchá montáž,  ergonomický dizajn

P Automatické otváranie, uzatvorenie 
stlačením tlačítka (patentovaný systém)

P Bezpečné dočasné uzamknutie

P bezpečné konečné uzamknutie jednoduch-
ým tlakom na klapku (ukazovateľ uzamknu-
tia)

P	veľký plniaci otvor a maximálne využiteľná 
kapacita kontajnera i pri uložení najväčších 
nástrojov

P 	univerzálne zariadenie pre likvidáciu ihiel 
(vč. vrátane inzulínových pier, .....)

P	stabilita vďaka širokému dnu

P	Ľahká a bezpečná manipulácia vďaka vzadu 
umiestnenému madlu

P	integrovaná svorka k jednoduchej fixácii na 
rôzne stĺpiky, konzoly (patentovaný systém)
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Technické údaje Pi0500 Pi1500 Pi2500 Pi3500 Pi5500 Pi7500 Pi9000

Rozmery DxŠxV (cm) 18.5 x 13 x 12 18.5 x 13 x 20 22.7 x16 x 16.8 22.7 x16 x 27 22.7 x 16 x 39 18.5 x13x 64.5

Rozmery otvoru (cm) 10 x 5.5

Hmotnosť (g) 194 246 283 359 457 763

Maximálna kapacita (d) 1.510 2.511 3.500 5.509 7.499 8.829

Maximálna kapacita plniaceho 
otvoru (d)

1.150 2.125 2.800 4.675 6.375 7.500

Číslo schválenia UN 3H2/Y1.00/S/ - - F/
BVT31919/PLAZUR

3H2/Y1,4/S/ - - F/
BVT31919/PLAZUR

3H2/Y1.86/S/ - - F/
BVT319110/PLAZUR

3H2/Y2.84/S/ - - F/
BVT319110/PLAZUR

3H2/Y3.83/S/ - - F/
BVT319110/PLAZUR

3H2/Y4,75/S/ - - F/
BVT319111/PLAZUR

Max. zaťaženie (kg)  1 kg  1.4 kg  1.86 kg 2.84 kg 3.83 kg 4.75 kg

Označenie Podľa EN ISO 23907 a podľa ADR špecifikácie

Balenie v kartóne DxŠxV (cm) 40 x 40 x 90

Počet v kartóne 60 60 40 36 30 12

Hmotnosť kartónu (kg) 12.2 15 11.6 13.6 14.1 9.5

Balenie na palete D xŠ x V (cm) jednorázová paleta 80 x 120 x 240 cm - 14 kartónov na palete

Počet na palete 840 840 560 504 420 168

Hmotnosť palety (kg) 186 225 177 205 212 148

Vyrobené, testované a certifikované podľa EN ISO 23907.
Schválené pre prepravu nemocničného odpadu UN3291 
podľa najnovšej špecifikácie ADR/RID/IMDG.
Kontrola výroby v súlade s certifikátmi.
Pri spaľovaní nevznikajú žiadne toxické emisie. Sterilizácia 
pri teplote 134 °C.
Dokumentácia a certifikáty nájdete na stránke www.plazur.fr

Vyrobené z vysoko odolného polypropylénu.                               boxy jsou vybave-
ny inovativním systémem automatického dočasného uzavírání: prosté stlačení 
tlačítka jedním prstem umožňuje bezpečně a snadno otevřít a zavřít box. Op-
timální plnící kapacita boxu ve srovnání s jeho objemem.   

: ĽAHKÁ A BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA

 SCHVÁLENÉ A CERTIFIKOVANÉ BOXY NA OSTRÉ PREDMETY

1. Stlačte hornú hranu veka boxu a potom zatlačte na každý 
háčik k uchyteniu veka.

2. V prípade potreby pripevnite box na akýkoľvek stĺpik po-
mocou svorky v 1. alebo v 2. pozícii. Uvoľnite box stlačením 
tlačítka (3).  

3. Stlačte jedno ztlačítiek otvorenia alebo zatvorenia veka.

4. Veko dočasne zavriete a otvoríte pomocou klipsu. 

5. Vyberte si jeden z otvorov podľa vzhľadu predmetu k 
likvidácii (ihly, inzulínové perá, ...).

6. Pre konečné uzatvorenie zatlačte na všetkých 6 miest: 
začnite na zadnej strane veka (1), potom na prednej (2) a 
nakoniec po stranách (3)

VIDEO FOR USE

http://www.plazur.fr/downloads/PICADOR.MP4

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.            www.elkoplast.sk
Partizánska 493/80              elkoplast@elkoplast.sk
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