R

a

R

W
NE

a

 2/5لیتری

W
NE

Ra 2.5

Ra 5.5

ایران کد2134500080750016 :
ارتفاع بدنه155 mm :
ارتفاع کل192 mm :
عرض × طول155 mm × 155 mm :

W

 3/5لیتری

W

NE

a

b

a

Rb 15

b

Cd 0.5

C

d

d

Cd 5

d

 5/5لیتری

 15لیتری

 0/5لیتری

 5لیتری

ایران کد2134500080750021 :
ارتفاع بدنه198 mm :
ارتفاع کل248 mm :
عرض × طول205 mm × 205 mm :

ایران کد2134500080750009 :
ارتفاع بدنه200 mm :
ارتفاع کل235 mm :
عرض × طول250 mm × 250 mm :

ایران کد2134500080750002 :
ارتفاع بدنه116 mm :
ارتفاع کل143 mm :
قطرф 75 mm :

ایران کد2134500080750006 :
ارتفاع بدنه325 mm :
ارتفاع کل350 mm :
قطرф 124 mm :

a

Rb 22

b

Cd 5 - Cd 3

پایه فلزی سیفتیباکس

Cd 1/5

پايههاي فلزي ســيفتي باکس در دو مدل مختلف براي ســيفتي باکسهاي با کد ،Cd1/5
 Cd 3و  Cd 5طراحي شــدهاند .اين پايهها از فلز روکشدار و مقاوم ســاخته شــده و قابل
نصب روی دیوار و ترالی میباشد.

Cd 1.5

d

Cc 7

c

NE

Ra 3.5

Ra 8.5

C &P

P

c

e

پایههای مناسب سیفتی باکسها

ایران کد2134500080750013 :
ارتفاع بدنه188 mm :
ارتفاع کل225 mm :
عرض × طول155 mm × 155 mm :

 8/5لیتری

 22لیتری

 1/5لیتری

 7لیتری

ایران کد2134500080750019 :
ارتفاع بدنه313 mm :
ارتفاع کل363 mm :
عرض × طول205 mm × 205 mm :

ایران کد2134500080750010 :
ارتفاع بدنه295 mm :
ارتفاع کل330 mm :
عرض × طول250 mm × 250 mm :

ایران کد2134500080750003 :
ارتفاع بدنه140 mm :
ارتفاع کل172 mm :
قطرф 105 mm :

ایران کد2134500080750007 :
ارتفاع بدنه165 mm :
ارتفاع کل195 mm :
قطرф 218 mm :

Ra

پایه پالستیکی سیفتیباکس

پايه پالستیکی سیفتی باکس  P.I.P.قابل استفاده بـراي تمـامـي سيفتيباکسهاي مدل Ra

W

 4لیتری

W

NE

a

NE

Ra 4

Ra 9.5

a

Rb 25

b

Cd 2

d

Cc 12

c

ایران کد2134500080750017 :
ارتفاع بدنه137 mm :
ارتفاع کل187 mm :
عرض × طول205 mm × 205 mm :

 9/5لیتری

 25لیتری

 2لیتری

 12لیتری

ایران کد2134500080750020 :
ارتفاع بدنه240 mm :
ارتفاع کل290 mm :
عرض × طول239 mm × 239 mm :

ایران کد2134500080750011 :
ارتفاع بدنه335 mm :
ارتفاع کل370 mm :
عرض × طول250 mm × 250 mm :

ایران کد2134500080750004 :
ارتفاع بدنه170 mm :
ارتفاع کل200 mm :
قطرф 111 mm :

ایران کد2134500080750008 :
ارتفاع بدنه280 mm :
ارتفاع کل300 mm :
قطرф 202 mm :

NG
MI N
CO SOO

بوده و عالوه بر نصب به ميله قابل نصب روی دیوار نیز ميباشد.

سيفتيباکس XL

W

 4/5لیتری
ایران کد2134500080750018 :
ارتفاع بدنه323 mm :
ارتفاع کل360 mm :
عرض × طول155 mm × 155 mm :

W

NE

a

NE

Ra 4.5

Ra 11.5

a

Rb 30

b

Cd 3

d

Pe 0.3

p

 11/5لیتری

 30لیتری

 3لیتری

 0/3لیتری

ایران کد2134500080750022 :
ارتفاع بدنه289 mm :
ارتفاع کل339 mm :
عرض × طول239 mm × 239 mm :

ایران کد2134500080750012 :
ارتفاع بدنه395 mm :
ارتفاع کل430 mm :
عرض × طول250 mm × 250 mm :

ایران کد2134500080750005 :
ارتفاع بدنه165 mm :
ارتفاع کل192 mm :
قطرф 144 mm :

ایران کد2134500080750001 :
ارتفاع بدنه125 mm :
ارتفاع کل150 mm :
عرض × طول85 mm × 35 mm :

وسيلهاي مخصوص براي جمعآوري پسماندهاي تيز و ابزار
حجيم و طويل بيمارستاني مثل سوند ،ابزار آندوسکوپي،
تراکر ،پيپت و ساير وســايل مشابه ميباشد .اين سيفتي
باکس در شرايط مختلف بصورت افقي و يا ايستاده مورد
اســتفاده قرار ميگيرد .اســتحکام و دوام ،درب کشويي،
دهانه بزرگ و قفل کامال ً ايمن از ويژگيهاي سيفتيباکس
 26/3ليتري  P.I.P.ميباشد.
جهت استفاده از این ســیفتیباکس به صورت ایستاده و
سهولت در جابجایی از ترالی فلزی استفاده میشود.
طول × عرض × ارتفاع230 mm × 190 mm × 660 mm :
ابعاد دهانه173 mm × 100 mm :

روش مونتاژ و استفاده از سيفتي باکس*
مدلهای  Ccو ( Cdدایرهای)

d

بخشنامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مدلهای  Raو ( Rbچهارگوش)

b

c

آماده سازي جهت استفاده ،مدلهای  Ccو Cd

 .1درب قرمز رنگ را با زاويه  30درجه نســبت به لبه مخزن زرد رنگ نگه داشته
(تصوير ،)1با انگشت شست بر روي نقطه تماس فشار آوريد( .تصوير)2

وجود ظروف نگهداري پســماندهاي تيز و برنده (ســيفتي باكس) در كلية واحدهاي بهداشتي و درماني اعم از
خصوصي و دولتي بر حســب نياز و ميزان فعاليت از تاريخ  82/۶/1طبق بخشــنامة شمارة/2/17139 :س مورخ
شدن اين قضيه توسط واحدهاي نظارت بر درمان پيگيري شود.
 82/2/13الزامي شده است و مي بايست عملي
ِ

a

رنگبندی درب سیفتیباکسها

آماده سازي جهت استفاده ،مدل Ra

درب را در راســتای مخزن و به صورت عمــود (تصویر  )1بر روی مخزن قرار داده
(تصویر  )2و چهار طرف آن را تا شنیدن صدای ((کلیک)) فشار دهید( .تصویر )3

شــرکت  P.I.P.عالوه بر تولید درب قرمز (رنگ اصلی) ســيفتي باکسهايي با درب رنگي به شرح زیر و با کاربرد تخصصي متنوع،
به سفارش شما ،توليد مينمايد.

 .2درب قرمز رنگ را روي مخزن زرد رنگ با انگشت شست يا کف دست در جهت
خالف عقربههاي ســاعت فشــار داده تا صداي قفل شدن زبانهها شنيده شود .اين
عمل را تا بسته شدن کامل درب ادامه دهيد( .تصوير)3

نارنجی )(Fully Discharged
1

1

2

3b

3a

تبصره براي مرحلــه  :3براي حجمهاي  7و  12ليتري
استفاده از کـف دست (تصوير  ) 3bو براي حجمهاي
تا  7ليتري استفاده از انگشت شست پيشنهاد ميشود.
(تصوير )3 a

2

 .1مناسب براي پسماندهاي عفوني و اشياء نوک تيز کامال ً تخلیه شده
 .2عدم استفاده براي اشياء تيز آلوده به مواد پزشکي و دارويي
 .3دفع از طريق سوزاندن ،خاکستر نمودن و يا ساير روشهاي مرسوم

3

روش استفاده سیفتی باکس مدل Ra

زرد )(Medical

الــف) نحوه اســتفاده از این مــدل درب همانند روش اســتفاده ســیفتیباکس
مدل  Ccمیباشد( .تصویر  1تا )4
ب) این مدل دارای ضامن اطمینان میباشد( .تصویر )5

 .1مناسب براي پسماندهاي عفوني و اشياء نوک تيز کامال ً تخلیه نشده
 .2استفاده براي اشياء تيز آلوده به مواد پزشکي و دارويي بجز Cytotoxic/Cytostatic
 .3دفع فقط از طريق سوزاندن و خاکستر نمودن
بنفش )(Cytotoxic/Cytostatic
 .1مناسب براي پسماندهاي Cytotoxic/Cytostatic

روش استفاده سیفتی باکس مدل Cc

 .1برای جداسازی انواع سرسوزنها از شیارهای مناسب تعبیهشده استفاده شود.
 .2درب چرخان (متحرک) دارای قفل دو مرحلهای موقت و دائم میباشد.
 .3بــه منظــور جلوگيري از خروج پســماندها قبل از پرشــدن کامــل مخزن تا
حداکثرحجم مشــخص ،درب چرخان را طبق تصویــر  3در حالت موقت ،تا زمان
شنیدن صدای کلیک بچرخانید.
 .4پس از پرشــدن مخزن تا حداکثر حجم مشــخص به منظور غیرقابل اســتفاده
نمودن ســیفتی باکــس ،درب چرخان را طبــق تصویر  4به حالت بســتن دائم
بچرخانید تا صدای دومین کلیک شنیده شود.

 .2دفع فقط از طريق سوزاندن و خاکستر نمودن در دماي فوق العاده باال

 .1باز

 .2نیمه باز

 .4بستن دائم

 .5ضامن اطمینان

 .3بستن موقت

آبی )(Pharmaceutical

جهت بســتن کامل درب
و حداکثــر آببندی باید
ضامن آبــی رنگ در محل
خود قرار گیرد.

جدول راهنمای سیفتی باکسهای P.I.P.

آماده سازي جهت استفاده ،مدل Rb

 .1باز

 .3بستن موقت

 .2نیمه باز

 .4بستن دائم

روش استفاده سیفتی باکس مدل Cd

 .1براي جداسازي انواع سرسوزنها از شيارهاي مناسب تعبيه شده استفاده نماييد.
 .2به منظور جلوگيري ازخروج پســماندها قبل از پرشدن ظرف ،درپوش را در حد
پوشاندن دهانه بچرخانيد.
 .3پس از پرشــدن ظرف تا حداکثر حجم مشخص شده ،دهانه را تا انتها چرخانيده
تا درپوش زرد مقابل سوراخ قرار گيرد.
 .4جهت بســتن کامل درب ،روی دو نشانه با انگشت فشار دهید تا بصورت دائمی
بسته شود .برای حداکثر آببندی تمام نقاط را طبق نمونه فشار دهید 4b ،4a( .و )4c
1

2

3

4

 .1مناسب براي پسماندهاي دارويي با بستهبندي و يا بدون بسته بندي اصلي
 .2دفع از طريق سوزاندن ،خاکستر نمودن

الف) لوالهاي درب اصلي را با لوالهاي بدنه منطبق نموده ،تا شــنيده شدن صداي
((کليک)) فشــار دهید( .تصویر  )1در اين حالت به منظــور دفع زبالههاي بزرگ
ميتوان درب ظرف را کامال ً باز و در پشت مخزن قرار داد( .تصویر )2
ب) درب ظرف میتواند مطابق شکل بسته شده ،آنگاه لوالي درب مجددا ً به گونهاي
که از لوالي بدنه خارج شــود( ،برعکس مرحله الف) فشار داده شود .از قسمت کنار
لوال بطوری که کليه خارهاي کناري درب ،در داخل شيارهاي تعبيه شده روي بدنه
قرار گيرند ،فشار داده شوند( .تصویر )3

حجم
مدل

*

1/5 0/5 0/3

R
C
P

2

1

روش استفاده سیفتی باکس مدل Rb

الف) به منظور جلوگیری از خروج پسماندها ،درب مدور
را در محل خود نصب نموده تا مرحله بســتن موقت
بچرخانید .بــا چرخاندن بر خالف جهــت عقربههای
ساعت امکان باز نمودن مجدد درب مدور وجود دارد.
ب) پس از پر شــدن ظرف تا خط نشانه ،درب مدور را
تا مرحله بستن دائم بچرخانید.

* در کلیه مراحل بستن درب سیفتیباکسها ،مناسب بودن ارتفاع میزکار به لحاظ تسلط کاربر حین انجام کار و توانایی اعمال نیروی مورد نیاز جهت مونتاژ ،ضروری میباشد.

2/5
a

d

d

e

* کلیه حجمها به لیتر میباشد.

3

2

3

d

3/5
a

d

4
a

5

4/5
a

7

5/5
a

d

12 11/5 9/5 8/5
a

c

a

a

15
b

c
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b

25
b
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b

