Affaldssortering
Almindeligt affald
Affald, der i sammensætning svarer til almindeligt affald fra husholdninger og kontorer
Dagrenovation
Alt affald, der ikke er klinisk
risikoaffald
• Almindeligt husholdningsaffald
• Tomme sprøjter (uden
kanyler), beskyttelseshætter
• Tomme plastikflasker fra
salt/sterilt vand
• Hele tomme infusionssæt
• Sugeslanger og andre
plastslanger
• Stomiposer
• Bleer
• Kapsler
• Tømte urinposer
• Forbindinger, engangsafdækninger, operationsservietter m.v., hvor blod
eller vævsvæsker er absorberet fuldstændigt
• Tomme medicinbeholdere, plast/glas

Papir og aviser
genanvendeligt
Aviser og ugeblade
Andet papir uden personfølsomme data
Små bløde papkasser foldes
sammen og lægges i sæk til
genbrugspapir

Fortrolige papirer
Papir med personfølsomme
data

Placering af containere:

Alle typer batterier

Emballage af forskellig art

Digitale termometre

Små bløde papkasser foldes
sammen og lægges i sæk til
genbrugspapir

Glas og porcelæn
ikke genanvendeligt

Engangslommelygter

Klar plastic

Skår fra porcelæn, el-pærer
m.v. – i hvid spand med
hvidt låg

Muligt smitteførende
affald

Cytostatika

Skærende og stikkende
genstande, som har været
brugt i patientpleje eller
behandling kommes i en gul
kanyleboks, f.eks.

• Klinisk laboratorieudstyr
med blod, pus eller vævsvæskerester

Cytostatikaaffald – tømte
hætteglas, handsker og lignende, der kan være forurenet med cytostatika. Mindre
mængder afdækningsmateriale, servietter og lignende

• Reagensglas, blodprøverør, skår og lignende med
blod, pus eller vævsvæskerester

Batterier

Store papkasser foldes
sammen og stilles ved dagrenovation

Frederikshavn
Kælder i Bygning 13 og 4

Stikkende og
skærende genstande

• Dråbekamre og andet,
der kan penetrere huden

Tomme hele og rengjorte
glas og flasker

Hjørring
Kælder ved PAI, ved Foredragssalen og i kælder under
Medicinerhuset

Klinisk risikoaffald

• Kanyler, knive, guidewires, sakse, suturnåle

Pap
genanvendeligt

Flasker og glas
genanvendelige

• Drænflasker med blod,
pus m.v.
• Meget vådt engangsmateriale (forbindinger,
afdækninger, operationsservietter)
• Affald fra isolerede
patienter

Større mængder skal
behandles som kemikalieaffald – kontakt afdelingsportøren
Cytostatikaaffald skal
mærkes ”Cytostatika”.

Vævsaffald

Medicin

Andet

Biologisk affald

Medicinrester

Andet affald

Genkendelige vævs- og
legemsdele f.eks.:

Se ”Sorteringsvejledning for
medicinaffald”.

Brugte patroner til printer
og kopimaskiner returneres
til Centraldepotet

• Moderkager
Olie og kemikalieaffald
• Mærkes (se arbejdsgiverbrugsanvisning)
• Henstilles ved dagrenovation

• Aborter
• Amputerede legemsdele
Vævsprøver – herunder
formalinfikserede prøver

Undtaget fra dette sorteringssystem er:

Emballagen mærkes med
»Biologisk affald«

Sorteringsvejledning for medicinaffald

Region Nordjylland
2017
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• Køkkenaffald
• Storskrald
• Haveaffald
• Radioaktivt affald

CYT
Dagrenovation

Klinisk Risikoaffald
Tom

TPN
(Total Parenteral Ernæring)

Koblet antibiotika
tom

Koblet antibiotika
med rest

Med medicin

TPN
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Infusionsposer
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Tomme hætteglas
med og uden optrækskanyle

Vaccine og
inaktiveret Botulinum

BOTULINUM

Hætteglas med medicin

LÆGEMIDDEL

VACCINE

Hætteglas
Tom

Skyllevæske

Kanyle

Vaccine og
inaktiveret Botulinum

VACCINE

Sprøjter

Sprøjte med medicin
med og uden kanyle

BOTULINUM

Anbrudt ampul med
og uden medicin

Ikke
anbrudt

Ampul78KL.
Na
93
04230
- LE/mL

Na
Ampul- 04230
78KL.- LE/mL
93

78KL.
93
- LE/ 04

04
78KL.- LE/
93

Ampuller
Tom

Kanyle

Med medicin

Injektionspenne
Creme, salver og medicinsk
plaster i original emballage

Anbrudt
medicinsk
plaster

Orale væsker
med låg

Pulver

Creme

Andet

Salve

Tabletter og kapsler

Cytostatika-kure:
Ubrugte, delvis brugte og
tomme infusionsbeholdere
CY
TIK
STA

TO
A

Cytostatika

Alt affald mærkes med afsnitsbetegnelse
Ved spørgsmål: Se retningslinie for affaldshåndtering på Regionshospital Nordjylland. Kontakt eventuelt affaldsportøren.
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CYTOSTATIKA

CYT

CYT

Se endvidere: Retningslinie
vedrørende affaldshåndtering på
Regionshospital Nordjylland

