Avfallshantering,
läkemedelsavfall
Beredningsform
Tabletter och kapslar

Flytande läkemedel

Kategori
Läkemedel med
bestående toxisk effekt
Narkotika
Övrigt läkemedelsavfall
som är tablett/kapsel
Läkemedel med
bestående toxisk effekt
Infusionspåsar med
läkemedel
Näringslösningar och
elektrolyter utan tillsats
av läkemedel
Läkemedel med
farosymboler
Läkemedel med särskilda
arbetsmiljörisker
Vacciner
Sprutor med kanyl
Övrigt flytande
läkemedelsavfall

Plåster, vaginalinlägg,
inhalatorer, implantat
Krämer, salvor, geler
Dosdispenserade
läkemedel
Samtliga beredningsformer av cytostatika
Samtliga beredningsformer av patientens
läkemedel
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Läkemedel sorteras som
Läkemedelsförorenat
avfall

Tom förpackning sorteras som
Källsortering

Cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt
Läkemedelsförorenat
avfall
Brännbart

Påsar och aggregat läggs i brännbart

Kemikalieavfall

Läkemedelsförorenat
avfall eller stickande/
skärande avfall
Stickande/skärande avfall
Läkemedelsförorenat
avfall

Läkemedelsförorenat
avfall

Källsortering

Glas, plast och metall källsorteras om
dropptorrt, annars som brännbart.
Sprutor är brännbart. Brytglasampuller
är stickande/skärande avfall.
Källsortering

Tänk på!
Flytande läkemedel sorteras som Cytostatika och läkemedel med
bestående toxisk effekt.
Avidentifiera och lägg lösa tabletter i ”Påse för Läkemedelsavfall”.
Töm burkar och tryck, om möjligt, ur tabletter ur blister och lägg i
”Påse för läkemedelsavfall”.
Läggs i orginalförpackning i avfallskärl. Tabletter kan sorteras som
läkemedelsförorenat avfall.
Samlas i kärl för flytande läkemedelsförorenat avfall. Om förpackningen inte kan tömmas läggs den först i ”Påse för läkemedelsavfall”.
Dessa läkemedel finns bland annat i ATC-kod B05B, B05D och B05X
Exempel på läkemedel är Klorhexidinsprit 5% och
Väteperoxidlösningar.
Exempel på läkemedel är Jodjodkalium, Stamlösning till Dakins lösning
APL och Jodsprit.
Samlas i kärl för flytande läkemedels avfall. Om förpackningen inte går
att tömma läggs den först i ”Påse för läkemedelsavfall”. Vacciner med
nål sorteras som stickande/skärande.
Läkemedel samlas i kärl för flytande Läkemedelsavfall.
Om förpackningen inte går att tömma läggs den först i ”Påse för
Läkemedelsavfall” för att undvika läckage.
Innehåller läkemedelssubstans även efter användning.
Innehåller läkemedelssubstans även efter användning
Lägg först i ”Påse för Läkemedelsavfall” för att undvika läckage.
Dospåsarna behöver inte tömmas.

Cytostatika

Cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt

Sortera förpackningen på samma sätt som läkemedlet.

Patientens egna
läkemedel

Lämnas till öppenvårds
apotek

Avfallslådan är endast avsedd för Region Östergötlands avfall.
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