affald fra klinikker
I/S Reno-Nord, Farligt affald

www.renonord.dk - telefon: 9815 4530

Farligt affald
Abonnementsordninger
Vi tilbyder abonnement på afhentning af klinisk risikoaffald med afhentning:
Hver 14. dag - Månedsvis - Kvartalsvis - Halvårligt - Årligt
Ønskes en anden afhentningsfrekvens så kontakt os.

Abonnement
Priser på abonnement afhænger af den valgte type — se vedlagt prisliste.
Følgende ydelser er inkluderet i prisen:
Afhentning af klinisk risikoaffald med den valgte frekvens
- Se vedlagt prisliste
Vejledning og rådgivning omkring emballering
Levering af emballager i forbindelse med afhentning
Bredt udvalg af emballager kan forudbestilles

Klinisk risikoaffald
Omfatter affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved
håndtering:
Skærende og stikkende genstande, som har været anvendt i patientpleje
eller behandling.
Alt affald fra patienter, som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommens smittemåde gør, at risikoen ved håndtering må anses som minimal.
Smitteførende affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af mennesker og fra forsøgsdyr.
Vævsaffald defineret som alle genkendelige vævs eller legemsdele, hvor
ugenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske
grunde, eller hvor den stikkende/væskeholdige karakter af vævet udgør en
potentiel risiko ved bortskaffelse.
Fra lægeklinikker, dyrlæger, laboratorier, akupunktører, kosmetologer
tandlæger, hjemmesygepleje, behandlings- og plejeinstitutioner

Tlf: 9815 4530

farligtaffald@renonord.dk

www.renonord.dk

Afhentning
Andet farligt affald
Dette kan medtages ved afhentning af klinisk risikoaffald. F.eks.:
Medicinrester - Tonerpatroner - Kviksølvtermometre
Småbatterier - Amalgam - Blyfolie
Husk korrekt emballering

Vigtigt
Kemikalieaffald, batterier o.a. må ikke komme i sækken/kanyleboksen/
papkassen, men skal afleveres separat. Affaldet skal være i gadeniveau ved
afhentning (ikke i kælder, på loft og lignende).
Sække, kanylebokse og evt. andre emballager skal være forsvarligt lukket.
Overfyld ikke sækkene – den store må veje 17 kg, den lille 9 kg. Kassen til
klinisk/medicin må veje 13 kg.

ER DU I TVIVL? RING TIL OS PÅ 9815 4530
Kemikalieaffald
Kemikalieaffald afleveres i tætsluttende originalemballage. Så pakker vi det
efter forskrifterne.
De enkelte fraktioner må ikke blandes, og indholdet skal kunne identificeres.
Skriv på emballagen med tusch eller lignende. Alle typer kemikalieaffald,
medicin, batterier, blyfolie, amalgamaffald mm. kan medtages i mindre
mængder.

De gule sække må KUN indeholde kanylebokse.
Vævsaffald, aftørringspapir, handsker m.m. skal afleveres i dertil egnede
emballager. Alle emballager kan købes hos os. Se vedlagte prisliste.
Kontakt I/S Reno-Nord, Farligt Affald hvis det drejer sig om større mængder
affald.

Affald fra klinikker

praktiske oplysninger
Administration:

Farligt affald:

I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9815 6566

I/S Reno-Nord
Langerak 21
9220 Aalborg Øst

Direktør Thomas Lyngholm

Driftschef Claus Espersen

Mandag - torsdag 08.00 - 16.00
Fredag
08.00 - 13.00

Mandag - torsdag 07.00 - 15.00
fredag
07.00 - 12.00

www.renonord.dk - telefon: 9815 4530

