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Kis mérete és súlya miatt az orvosi táskában is  könnyedén szállítható. 
 

Az ND-02 alkalmazásával kívánjuk kiegészíteni a használt Eh. tűkre előírt megsemmisítési 
technológiát. Ennek lényege, hogy az injekció beadása után a használt tűt azonnal "szúrjuk 
be" az ND-02-be amely elégeti annak fémrészét és a „tűroncs” a gyűjtő fiókba kerül. Abban 
az estben ha egybeépített tű-fecskendő egységgel dolgozunk — elsősorban sorozat 
védőoltásnál alkalmazzák — az ND-02-1 típust javasoljuk. Annak veszélye, hogy az éles, 
esetleg fertőző tűvel felsértjük kezünket és az közvetlenül a véráramba kerülve fertőz ill., 
hogy az avatatlan kezekbe kerülve újra felhasználásra kerülhet ezzel megszűnt. A megmaradt 
"t űroncsot" helyezzük a már működő technológia szerinti műanyagdobozba amely aztán 
elégetésre kerül.  
 

Fő jellemzői:  
• Kis méret és súly 
• Egyszerű kezelhetőség 
• Folyamatosan üzemeltethető 
• Változó tűméretek alkalmazhatósága  
     (0 - 1,1 mm-ig minden tűmérethez alkalmas)  

 
Alkalmazhatóság: 
 

A folyamatos üzemmódban használható tűmegsemmisítő készülék elsősorban az orvosi 
gyakorlatban injekciózásra felhasznált injekciós tűk megsemmisítésére szolgál. 
Kiválóan alkalmas AIDS - fertőzések és fertőző betegségek kezeléséhez használt tűk 
megsemmisítésére, újra felhasználás (narkózók) megakadályozására. Az elégett EH-tű 
fémrészének maradványa lehetővé tesz bármilyen tárolást akár műanyag zacskóban anélkül, 
hogy annak  fala megsérülne. Egybeépített tű-fecskendő egység esetében az ND-02-1 típust 
javasoljuk. 
 

Javasolt alkalmazása: 
• körzeti orvosi rendelőkben 
• háziorvosi gyakorlatban 
• ambulanciákon 
• foglalkozás egészségügyi hálózatban 
• humán és állategészségügyben 
• fogászati rendelőkben 
• home care szolgálatban 

kiemelve annak jelentőségét, hogy könnyedén a beteg otthonába is elvihető.  
 
Műszaki adatok: 

Hálózati feszültség:  230 V; 50 Hz 
Hálózati teljesítmény felvétel: max. 150 VA 
Szekunder feszültség:  2,4 V 
Hálózati biztosíték:  T 4 A 
 
Készülék tömege:   2,2 kg 
Külső befoglaló mérete: 
                  szélesség:  95 mm 
                      magasság:  85 mm 
                      hossz:  225 mm  


