
Särmäisjäteastiat



Berner Pro – vain parasta ammattilaisille

Berner Pro on ammattilaisen strateginen kumppani. Erikoisosaamisemme keskittyy terveydenhuoltoon, 
laboratorioalaan, eläinten hyvinvointiin sekä ammattisiivoukseen ja keittiöhygieniaan. Monipuolisen ja 
jatkuvasti kehittyvän tuote- ja palveluvalikoimamme avulla luomme asiakkaillemme yksilölliset kokonais-
ratkaisut.

Kehitämme aktiivisesti tuotevalikoimaamme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Oman 
kotimaisen tuotantomme lisäksi tarjoamme asiakkaidemme käyttöön korkealaatuisia tuotteita maailmalta, 
alansa huippua edustavilta päämiehiltämme.

Panostamme vahvasti palveluun ja haluamme tehdä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaista yhteis-
työtä. Moderni logistinen palveluketjumme takaa asiakkaillemme varmat toimitukset sovittuun aikaan. 



Ap Medical särmäisjäteastiat
– Valintasi, kun pistät turvallisuuden ykköseksi

AP Medical on yksi johtavista terveydenhuollon riskijätteen keräämiseen tarkoitettujen säiliöiden valmis-
tajista Euroopassa ja sillä on yli 40 vuoden kokemus alalta. Laaja tuotevalikoima ja huippulaadukkaat 
valmistusmateriaalit takaavat ensiluokkaiset turvatuotteet ammattilaisten käyttöön.

• Laaja valikoima eri kokoisia ja muotoisia astioita
• Astiat viiltävälle ja pistävälle, kudos- sekä tartuntavaaralliselle jätteelle ja sytostaattijätteelle
• Käytännöllinen ja ergonominen muotoilu
• Turvamerkinnät ja maksimitäyttöraja merkitty astioihin
• Erinomainen iskunkestävyys ja läpäisemättömyys
• Täyttävät standardien ISO 23907 (ent. BS 7320) ja KM 99113 vaatimukset
• UN-tyyppihyväksyntä: UN3291 (kliininen/medikaalinen jäte) ja UN3249 (lääkeaineet, esim. sytotoksiset) 
• Valmistusmateriaali kierrätyspolypropeeni (ei sisällä PVC-muovia tai raskasmetalleja)
• Värjäys toteutettu yleisesti muovituotteille käytetyllä Masterbatch-menetelmällä (MB)
• Väliaikainen ja lopullinen sulkemismahdollisuus
• Suurin osa astioista steriloitavissa 134°C, 18 min
• Soveltuvat hävitettäväksi polttamalla eivätkä vapauta haitallisia kaasuja polton aikana

Osa tuotteista saatavana   
varastotavarana ja osa erikois- 
tilauksesta. Astiat tilattavissa 
myös ilman merkintöjä.  
Kysy lisää  asiantuntijoiltamme,  
pro@berner.fi



DISPO 0,7 
tuotenro: DISPO0.7 
koko: 0,7 litraa
mitat: kork. 15 cm, ø 11 cm

DISPO 1 
tuotenro: DISPO1 
koko: 1 litra
mitat: kork. 19 cm, ø 11 cm

DISPO 1,5 
tuotenro: DISPO1.5 
koko: 1,5 litraa
mitat: kork. 16 cm, ø 14 cm

DISPO 2  
tuotenro: DISPO2
koko: 2 litraa 
mitat: kork. 22 cm, ø 14 cm

DISPO 2,5  
tuotenro: DISPO2.5
koko: 2,5 litraa
mitat: kork. 24 cm, ø 14 cm

DISPO 3  
tuotenro: DISPO3
koko: 3 litraa 
mitat: kork. 21 cm, ø 17 cm

DISPO 4 
 tuotenro: DISPO4
koko: 4 litraa 
mitat: kork. 25 cm, ø 17 cm

DISPO
Dispo-sarjan särmäisjäteastiat ovat läpäisemättömiä, muodoltaan pyö- 
reitä särmäisjäteastioita. Painokannessa on kaksoissulkumekanismi, 
eli astia voidaan sulkea väliaikaisesti ja lopullisesti. Kannen leveässä 
suuaukossa on kolme eri mekanismia neulojen ja insuliinikynien 
irrottamiseen. Lisäksi astioissa on kahvat kuljetusta helpottamaan. 
Taloudellinen vaihtoehto turvallisuudesta tinkimättä.



PBS

PBS 0,6  
tuotenro: PBS06LT
koko: 0,6 litraa 
mitat: kork. 15 cm, ø 10 cm

PBS 0,8
 tuotenro: PBS08LT
koko: 0,8 litraa
mitat: kork. 19 cm, ø 10 cm

PBS 1,5
 tuotenro: PBS1.5LT
koko: 1,5 litraa
mitat: kork. 17 cm, ø 14 cm

PBS 2
 tuotenro: PBS2LT
koko: 2 litraa 
mitat: kork. 21 cm, ø 14 cm

PBS 5 
tuotenro: PBS5LT
koko: 5 litraa
mitat: kork. 20 cm, ø 23 cm

PBS 7 
tuotenro: PBS7LT 
koko: 7 litraa
mitat: kork. 20 cm, ø 25 cm 

PBS 12 
tuotenro: PBS12LT
koko: 12 litraa 
mitat: kork. 32 cm, ø 25 cm

PBS-sarjaan kuuluu laaja kokovalikoima pyöreän muotoisia, läpäise- 
mättömiä särmäisjäteastioita. Kannen suuaukossa on neulojen irro- 
tusta helpottavia mekanismeja. Lisäksi suuaukossa on käyttöturvalli- 
suutta lisäävät siivekkeet, jotka estävät pistävien ja viiltävien jätteiden  
ulospääsyä astiasta. Astiat voidaan sulkea väliaikaisesti tai pysyvästi.  
Kaikki astiat on varustettu kantokahvoilla, jotka helpottavat astian 
kuljetusta. Isoimmissa astioissa on vahvempi ergonominen kahva.



CS
CS-sarjan särmäisjäteastioiden neliskulmainen muoto tekee astioista 
erityisen tukevat käytössä. Kaikki astiat ovat läpäisemättömiä ja niissä 
on auki kiertyvät leveällä suuaukolla varustetut kannet, jotka mahdollis-
tavat myös suurikokoisten pistävien ja viiltävien jätteiden hävittämisen. 
Kannessa on väliaikainen ja lopullinen sulkemismahdollisuus. Korkeat 
5 ja 6 litran astiamallit soveltuvat hyvin kanyylien ja pitkien neulojen 
hävitykseen.

CS 2 
 tuotenro: CS2LT
koko: 2 litraa 
mitat: kork. 23 cm, ø 15 cm

CS 3  
tuotenro: CS3LT
koko: 3 litraa
mitat: kork. 24 cm, ø 17 cm

CS 4 
 tuotenro: CS4LT
koko: 4 litraa 
mitat: kork. 29 cm, ø 17 cm

CS 5 MATALA
tuotenro: CS5LTB
koko: 5 litraa 
mitat: kork. 21 cm, ø 20 cm

CS 5 KORKEA 
 tuotenro: CS5LTH
koko: 5 litraa
mitat: kork. 38 cm, ø 17 cm

CS 6 KORKEA
tuotenro: CS6LTH
koko: 6 litraa 
mitat: kork. 48 cm, ø 17 cm



CS PLUS
CS Plus -sarja tarjoaa samaa laatua ja käyttömukavuutta kuin CS-sarja,  
erityisellä uuden sukupolven kannella. Se on helposti ja kätevästi sul- 
jettavissa väliaikaisesti sekä lopullisesti. Kannen leveä suuaukko 
mahdollistaa ja helpottaa myös suurikokoisten jätteiden hävittämis-
tä. Korkeat 6 ja 7 litran astiamallit soveltuvat hyvin kanyylien ja pitkien 
neulojen hävitykseen.

CS PLUS 2 
tuotenro: CS2PLUS
koko: 2 litraa 
mitat: kork. 20 cm, ø  15 cm

CS PLUS 3
 tuotenro: CS3PLUS
koko:  3 litraa
mitat: kork. 24 cm, ø 15 cm

CS PLUS 4
 tuotenro: CS4PLUS
koko: 4 litraa
mitat: kork. 25 cm, ø 17 cm

CS PLUS 5 
 tuotenro: CS5PLUS
koko: 5 litraa 
mitat: kork. 30 cm, ø 17 cm

CS PLUS 5 MATALA
tuotenro: CS5BPLUS
koko: 5 litraa
mitat: kork. 19 cm, ø 22 cm

CS PLUS  6 
tuotenro: CS6PLUS
koko: 6 litraa 
mitat: kork. 39 cm, ø 17 cm

CS PLUS 7
 tuotenro: CS7PLUS 
koko: 7 litraa 
mitat: kork. 50 cm, ø 17 cm

CS PLUS 10 
tuotenro: CS10PLUS
koko: 10 litraa
mitat: kork. 32 cm, ø 23 cm

CS PLUS 22 
 tuotenro: CS22PLUS
koko: 22 litraa
mitat: kork. 35 cm, syv. 28 cm, 
lev. 38 cm 



EVO
EVO-sarjan isot jäteastiat ovat erittäin tukevia ja iskunkestäviä sekä 
korkeissa että matalissa lämpötiloissa. Astioissa on erityiset kannet, 
joiden liimareunukset takaavat astian ilmatiiviin sulkemisen. Astiat 
ovat saatavilla sekä yksöis- että kaksoiskannella. Astioiden kahvat 
kestävät testien mukaan kaksi kertaa sallitun painorajan, joten turval-
lisuus on taattu. Astiat ovat logistisesti erinomainen vaihtoehto, koska 
ne ovat helposti kasattavissa päällekkäin.

EVO 30 MONO 
 tuotenro: 15700010
koko: 30 litraa 
mitat: kork. 33 cm, syv. 30 cm, 
lev. 40 cm

EVO 50 MONO 
 tuotenro: 15700008
koko: 50 litraa 
mitat: kork. 56 cm, syv. 30 cm, 
lev. 40 cm

EVO 60 MONO 
 tuotenro: 15700014
koko: 60 litraa 
mitat: kork. 65 cm, syv. 30 cm, 
lev. 40 cm

EVO 30 DUO 
 tuotenro: 15700006
koko: 30 litraa 
mitat: kork. 33 cm, syv. 30 cm, 
lev. 40 cm

EVO 60 DUO 
 tuotenro: 15700016
koko: 60 litraa 
mitat: kork. 65 cm, syv. 30 cm, 
lev. 40 cm

EVO 50 DUO 
 tuotenro: 15700012
koko: 50 litraa 
mitat: kork. 56 cm, syv. 30 cm, 
lev. 40 cm



NURSY
Nursy-sarja käsittää kolme eri kokoista jäteastiaa, jotka on varustettu 
kierrekannella. Läpäisemättömät astiat soveltuvat sekä särmäisjät-
teelle että nestemäisen riskijätteen, kuten sytostaattien hävitykseen 
täysin ilmatiiviin, hermeettisen kannen ansiosta. Astian sisältö on 
helppo tarkistaa läpinäkyvän kannen läpi astian ollessa tilapäisesti 
suljettu.

NURSY 3 
 tuotenro: NURSY3L
koko: 3 litraa 
mitat: kork. 22 cm, ø 16 cm

NURSY 5 
 tuotenro: NURSY5L
koko: 5 litraa 
mitat: kork. 21 cm,  ø 22 cm

NURSY 10 
 tuotenro: NURSY10L
koko: litraa 
mitat: kork. 35 cm,  ø 22 cm

POCKET

POCKET LINE 0,4 
tuotenro: POCKET0.4LT
koko: 0,4 litraa 
mitat: kork. 17 cm

Pocket on pieni, taskukokoinen särmäisjäteastia. Kannessa on paten-
toitu kaksoisavausmekanismi, jossa toisella puolella on aukko neu-
lojen ja insuliinikynien hävitykseen ja toisella puolella isompi aukko 
kokonaisten ruiskujen hävittämiseen. Pocket-astia on ergonomisesti 
muotoiltu ja sen käyttö on mahdollista vain yhdellä kädellä.



TELINEET
Särmäisjäteastioihin on saatavilla erilaisia telineitä esim. pöydälle tai 
kärryyn kiinnitettäväksi. Alla muutamia telinemalleja, kysy lisää asian-
tuntijoiltamme!

Metalliteline 
tuotenumero: I079005100                                    
astioille CS 2, CS PLUS 2 ja 3
 

tuotenumero: I079004100                                    
astioille CS 3, 4, 5 ja 6, CS PLUS 4, 5, 6 ja 7

tuotenumero: I079006100                                    
astioille CS 5 matala, CS PLUS 5 matala

tuotenumero: I079003100                                    
astioille PBS 0.6 ja 0.8, DISPO 0.7 ja 1

tuotenumero: I079002100                                    
astioille PBS 1.5 ja 2

tuotenumero: I079008100                                    
astialle PBS 5

tuotenumero: I079009100                                    
astioille PBS 7 ja 12

tuotenumero: I081001100                                    
astioille DISPO 1.5 ja 2

tuotenumero: I081001200                                    
astioille DISPO 3 ja 4

Pöytätuki   
Pöytään tarttuvan tuen avulla astia pysyy 
tukevasti paikoillaan.

tuotenumero: I080013101                                    
Sopii kaikille alla listatuille astioille:
CS 2,3,4 ja 5B
CS PLUS 2, 3, 4, 5 ja 5B
PBS 1.5 ja 2
DISPO 2, 3 ja 4

tuotenumero: I080013400                                    
Adapteri pienille astioille PBS 0.8 sekä 
DISPO 0.7 ja 1

Muoviteline
tuotenumero: I079013100                                    
Sopii kaikille alla listatuille astioille:
CS 2, 3, 4 ja 5B
CS PLUS 2, 3, 4, 5 ja 5B
PBS 1.5 ja 2
DISPO 2, 3 ja 4 
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Berner Oy, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki 
asiakaspalvelu (arkisin 9-15) 020 690 761, pro.tilaukset@berner.fi 

www.berner.fi/pro  |  www.facebook.com/bernerpro


