
De NeedleSafe© is  

een volkomen veilig opslagsysteem voor  

gebruikte injectiespuiten, ampullen en bloedbuisjes.

www.needlesafe.nl

VEILIG EN PRAKTISCH OPBERGSYSTEEM VOOR GEBRUIKTE INJECTIESPUITEN

NeedleSafe©



• Uniek design

• 10 jaar garantie

• RVS mantel

• Kunststof binnencontainer

• 5 liter opvangemmer

• Afsluitbare mantelring met slot en sleutel

• Capaciteit: ca. 150 injectiespuiten

Geïnteresseerd?
Bel 026 384 21 80  
of mail naar:  
verkoop@mfservices.nl

NeedleSafe©
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We komen graag geheel vrijblijvend  
de NeedleSafe© op locatie demonstreren.

Veilig opslagsysteem  
voor gebruikte injectiespuiten
De NeedleSafe© is ontwikkeld voor gebruik op consultatie
bureaus en ziekenhuizen. Het systeem is echter op meer 
‘zorgplaatsen’ toepasbaar.
Hierbij kan gedacht worden aan: praktijkruimten van  
artsen, tandartsen, consultatiebureaus, ziekenhuizen,  
dierenartsen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen, 
afkick centra voor drugsverslaafden en op EHBOposten. 
Overal waar injecties kunnen worden toegediend, mag  
een NeedleSafe© niet ontbreken. Besmettingsgevaar en 
de kans op infecties zijn hiermee nagenoeg uitgesloten.

Besmettingsgevaar geminimaliseerd
De NeedleSafe© vormt de basis voor het veilig en  
praktisch verzamelen en opslaan van gebruikte spuiten, 
ampullen of bloedbuisjes. Nadat deze besmettings
bronnen in de conus (ingang) van de NeedleSafe© zijn  
verdwenen, is menselijk contact uitgesloten.  
De kans op besmetting is hiermee geminimaliseerd.  
Ook het verwisselen van volle voor lege containers in  
de NeedleSafe© is eenvoudig en veilig uit te voeren.  
De volle binnencontainers kunnen discreet en veilig in  
een daarvoor geschikte naaldenafvoerdoos (UN3291) aan 
een gespecialiseerde afvalverwerker worden aangeboden.

Volle container veilig vervangen
De NeedleSafe© bestaat uit een RVS conus die is geïntegreerd in een kunststof 
sokkel die afsluitbaar is met een slot. Deze componenten zijn van duurzame  
materialen vervaardigd. De NeedleSafe© kan zodoende vele jaren mee.  
Onder de aluminium conus bevindt zich een kunststof binnencontainer.
Deze is tijdens het dagelijks gebruik van de NeedleSafe© onbereikbaar.  
Een binnencontainer kan ongeveer 150 injectiespuiten bevatten. Op de deksel van 
de binnencontainer is een stervormige opening gestanst die door de trechtervorm 
van de conus wordt geopend. Op het moment dat een wisseling van de containers 
plaatsvindt, buigt de stervorm terug. De kleine opening die over blijft (maar waar 
geen spuiten door kunnen) is afsluitbaar met de bijgeleverde vezelsticker.  
Afmetingen NeedleSafe©: breedte x hoogte ca. 290 x 340 mm.

Innovatief product
MF Services is een facilitaire dienstverlener die voornamelijk 
opereert binnen de zorgsector. Speciaal voor, en in overleg 
met, de zorgsector is de NeedleSafe© ontwikkeld.  
Aan het NeedleSafe©systeem kan een verzamel, afvoer  
en vernietigingstraject worden gekoppeld, waarmee een  
veilige en verantwoorde verwerking wordt gegarandeerd.  
In november 1999 is aan het idee en het ontwerp van de  
NeedleSafe© de Gelderse Vormgevingsprijs toegekend.  
De jury motiveerde haar keuze onder meer als volgt:  
‘NeedleSafe© is het bewijs dat duurzaamheid, functionaliteit 
en esthetiek hand in hand kunnen gaan’.


