
Luchtdicht verpakken van 
gevaarlijk afval voor een 
veiligere werkomgeving

● Hermetische zakken
● Tot 400 zakken per cassette
● Extra grote opening van zak (26 cm)
● Verbruik van cassette verminderd 

met 40 %
● Optioneel op batterijen



1) Surface contamination of chemotherapy drug vials and evaluation of new vial-cleaning techniques: Results of three studies, Connor et al, 2004
2) Surface Contamination of Cyclophosphamide Packaging and Surface Contamination with Antineoplastic Drugs in a Hospital Pharmacy in Sweden, Hedmer et al, 2005.
3) CMR – Cancerogenic Mutagenic and Reproduction inhibiting
4) Permeation tested in accordance with EN ISO 6529 “Protective clothing – Protection against chemicals”.

De cytostatische medicijnen die vandaag gebruikt worden 
om kanker te behandelen, redden levens maar houden 
ook gezondheidsrisico’s in voor het personeel dat het 
afval moet verwerken. Dit geldt ook voor het hanteren van 
antibiotica en antivirale middelen. 

Uit verschillende onderzoeken1,2) blijkt dat zelfs de flesjes 
die het medicijn bevatten bij levering vervuild zijn, met 
inbegrip van de verwerkte stoffen in gesloten systemen.

In kleuterscholen en rusthuizen is het volume van luiers en 
bescherming tegen incontinentie een probleem voor de 
werkomgeving. Een gesloten afvalbeheersysteem is dus 
van essentieel belang om de verspreiding van geuren en 
gevaarlijke aerosols te voorkomen.

Pactosafe garandeert een optimale veiligheid door het afval 
in luchtdichte zakken te verpakken. Dit systeem voldoet 
aan en overtreft zelfs de nationale en internationale richt-
lijnen voor het beheer van de gehele afvalketen.

EEN VEILIGERE WERKOMGEVING
•  Luchtdichte afsluiting om de verspreiding van geuren, 

verontreinigingen en gevaarlijke aerosols te voorkomen.
•  Tijdelijke opslag in alle veiligheid van besmettelijk en 

cytotoxisch afval gedurende 7 dagen4).

GEBRUIKSVRIENDELIJK
•  Tot 400 zakken per cassette (40 meter).
•  Afsluiten gebeurt met behulp van een pedaal om 

besmetting te voorkomen.
•  Eenvoudig schoon te maken, dankzij het werkblad in 

roestvrij staal en afgeronde hoeken.

MOBIEL
•  Optioneel op batterijen.

ZUINIG EN MILIEUVRIENDELIJK
•  Snelle hantering.
•  De lengte van de zak kan worden ingesteld en het is 

mogelijk om elke zak te verlengen, voor een maximale 
benutting van de cassette.

•  Verbruikt 40% minder materiaal dan de vorige modellen.
•  Ecologische PE-folie.

ERGONOMISCH
•  Kader in hoogte verstelbaar.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Apotheken – de voorbereiding van cytostatica, antivirale 
middelen en antibiotica

• Oncologie – CMR3-behandeling3)

• Dialyseklinieken en bloeddonatiecentra

• Klinieken voor besmettelijke ziektes

• Rusthuizen en kleuterscholen – hanteren van bescherming 
tegen incontinentie en luiers

• Laboratoria – microbiologie, bacteriologie, genetische 
manipulatie, pathologie

Voor een betere werkomgeving



Toepassingsgebieden:

VOORBEREIDING
Wanneer de bereiding van de geneesmiddelen een 
gevaar voor de gezondheid van het personeel vormt, 
wordt het afval op een efficiënte wijze gescheiden in 
plastic zakken die hermetisch zijn verzegeld.

APOTHEKEN
Pactosafe is een aanvulling op de overdrachtsystemen 
voor medicijnen, veiligheidskasten, isolatoren en witte 
kamers. Pactosafe elimineert het risico op lekkage 
van cytotoxisch afval en antibioticum voor alle voor-
bereidingssystemen.

BEHANDELING
Pactosafe kan werken op batterijen, is mobiel en kan in 
de buurt van de patiënt worden gebruikt.

REINIGING
Dankzij Pactosafe wordt de bescherming tegen incon-
tinentie veilig en reukloos opgeborgen; een belangrijke 
factor gezien het feit dat er tot zeven dagen na de 
behandeling nog cytostatica aanwezig kunnen zijn in 
de urine.

a. Cassette met polyethyleen folie

b. De nieuwe folie gaat door de trechter

c. De folie wordt gelast om een zak te vormen

d. De folie en het afval worden met behulp van  
het pedaal verwijderd

e. Het afval wordt verzameld in een container  
voor gevaarlijk afval

Een betrouwbaar en  
gebruiksvriendelijk systeem
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PACTOSAFE 4.0 WIDE

Technische gegevens
Model ........................................ PACTOSAFE 4.0 WIDE
Fabrikant ............................................................. PAXXO
Productie .......................... EN ISO 9001, EN ISO 14001
Type ............................................................. EN 61010-1
Specifi catie  ..................................... TÜV GS, MET US/C
Markering ................................ CE, TÜV GS, MET US/C
IP-klasse  ................................................................. IP 20
Classifi catie  ........... Klasse III SELV (zeer lage veiligheidsspanning)

Garantie, eenheid  .................................................. 2 jaar
Garantie, batterij .................................................... 1 jaar

Elektrische gegevens
Netspanning ....................... 100/110/230 VAC 12 VDC
Vermogensfrequentie ........................... 50 Hz  50/60 Hz
Stroomverbruik ....................................................... 0,7 A
Elektriciteitsverbruik .............................................. 130 W
Stroomverbruik, standby-modus  ............................. 1 W
Aansluiting .................................................... EU-stekker

Mechanische gegevens
Breedte  .............................................................. 460 mm
Diepte ................................................................ 545 mm
Opening ..................................................... 143x260 mm
Gewicht ................................................................. 32 kg
Hoogte..................................................... 915-1 285 mm
Hoogte van de container  ........................... 445-810 mm 

Artikelnr.
Pactosafe 4.0  ..................................................... 540WS
Pactosafe 4.0+batterij  ....................................... 540WM
Cassette 4x40 meter  ............................................ 10880
Zakken support  ...................................................... 5459

Chemin de Nauwelette 1, 7170 Manage, Belgium
info@eumedica.com • www.eumedica.com

www.pactosafe.com

Eumedica, dat zijn ook logistieke diensten op maat voor farmaceutische 
bedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in:

 krewtaam eid nevjirdeb ehcsidem nav keozrev po negnissolpo ekeitsigol  •
• het beheer en de distributie van klinische onderzoeken; 

vereisen in de distributie van farmaceutische producten;
 ;gnikkaprevreh ;gnilebal-er slaoz ,edraaw edgeovegeot tem netsneid  •

voorbereiding van display voor kant en klare oplossingen.


