GELSAX
“Veilig vervoer van Bloed en Excretia”
Het Ministerie van VROM heeft in haar Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012
(LAP) in het sectorplan Ziekenhuizen het vervoer van specifiek ziekenhuisafval
geregeld. In dit plan is onlangs een derde wijziging aangebracht en deze is op
3 mei 2007 in werking getreden (Stcrt. 67, 2007).
Hierin wordt met name het afvoer van “bloed en excretia” welke niet zijn
opgedroogd genoemd.
In de Eural lijst (LAP) worden onder code 18 01 02 ook bloedzakjes en
geconserveerd bloed genoemd. Alle bloed en excretia welke niet zijn opgedroogd,
worden echter beschouwd als afval met een infectierisico en daarom dienen ze,
ongeacht de herkomst en de aard van de besmetting, onder de Eural code 18 01
03* te worden ingedeeld. 18 01 03 Afval met een infectierisico!
Echter bloed en excretia welke direct tijdens het vrijkomen worden geabsorbeerd in
specifiek daartoe aangebrachte of toegepaste materialen (zoals gelzakken)
waardoor een drup/lekvrije afvoer mogelijk is, mogen als 18 01 04 worden
afgevoerd naar een AVI.
18 01 04 Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn
onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen.

Bespaar op uw logistieke kosten en voorkom infecties!
KIES VOOR

GELSAX !

GelSax is een volledig gesloten en veilig systeem voor het afvoeren van bloed en
excretia! Elke liner bevat een exacte hoeveelheid PreGel poeder geconserveerd in
een unieke verpakking. Deze verpakking lost op zodra het in contact komt met een
vloeistof. Vervolgens zal het PreGel poeder reageren met de vloeistof en wordt het
geheel omgezet in een vaste gel.
Door het werken met GEL voldoet u aan de Eural code 18 01 04 en kunnen deze
bloed- en excretiaresten op een eenvoudige, veilige en goedkope manier worden
afgevoerd.
De unieke formule van PreGel zorgt ervoor dat het volume in de liner, door deze
toevoeging niet zal toenemen.
Het gebruik van GEL is eenvoudig, snel, veilig en vooral betrouwbaar.
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Het gebruikersvoordeel

Wat bespaar ik met GelSax?

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Handelbaar product
Een personal safety product
Een ready to use product
Disposable product
Latex-vrij
PVC-vrij

Reductie logisitieke kosten
De kans op infecties
Kosten van infecties
Verpakkingskosten

De VacSax liner is ontwikkeld met 2 poorten, Patiënt— en Vacuümpoort, beide
met een verschillende diameter, om het verkeerd aansluiten te voorkomen.
Het werken met GEL is snel, veilig en betrouwbaar!
GelSax liners zijn er in drie maten; 1, 2 en 3 liter. En verkrijgbaar met drie
verschillende poort grootte, nl. standaard, extra wijd of voor orthopedische
toepassingen.

GelSax liners
Artikelcode

Stuks per doos

1 liter
Standard Bore
Wide Bore

9810-101
9810-102

25
25

2 liter
Standard Bore
Wide Bore
Orthopedic

9810-201
9810-202
9810-204

25
25
20

3 liter
Standard Bore
Wide Bore

9810-301
9810-302

20
20

Cannisters
1 liter “V” cannister
2 liter “V” cannister
3 liter “V” cannister

3833-132
3833-090
3833-136

Disposable containers en kartonnen dozen voor het afvoeren
van 2 tot maximaal 7 liners!
Artikelcode

Stuks per doos

Disposable container
7 x 2 liter liners

2940-035

10

Kartonnen dozen
6 x 2 liter liners
2 x 2 liter liners
3 x 3 liter liners

2940-036
9940-340
9310-341

10
10
10

Daarnaast kunnen wij ook de bijbehorende hardware leveren, zoals cannisters,
trollies, slangen en disposable afval containers en kartonnen dozen.
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