
ABN 84 001 363 766  
 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
GPO Box 9824,  
Sydney NSW 2001

ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
1300 342 238

  Δοχείο Αυστραλιανών 
Προδιαγραφών για 
Αιχμηρά Αντικείμενα

 Πλαστικό δοχείο 
ανθεκτικό σε διάτρηση 
με βιδωτό καπάκι

  Δεν συνιστώνται δοχεία 
από γυαλί ή χαρτόνι

  ΔΕΝ συνιστώνται δοχεία 
από τσίγκο

  Δεν συνιστώνται 
πλαστικά μπουκάλια 
αναψυκτικών/νερού
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Μην απορρίπτετε τα αιχμηρά 
αντικείμενα στον κάδο 
απορριμμάτων

PHARMACY

(Not all pharmacies)

HOSPITAL

COMMUNITY
SHARPS

DISPOSAL

W

Που ΔΕΝ πρέπει να απορρίπτετε 
τα αιχμηρά αντικείμενά σας:

Για να μας βοηθήσετε να παρέχουμε καλύτερες 
υπηρεσίες, συμπληρώστε την έρευνα για τα 

αιχμηρά αντικείμενα στον ιστότοπο

www.surveymonkey.com/r/MH76DGQ

Πού πρέπει να απορρίπτετε τα 
αιχμηρά αντικείμενά σας:
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Συμμετέχοντα 
φαρμακεία

Νοσοκομείο

Μονάδα απόρριψης 
Αιχμηρών 
Αντικειμένων 
κοινοτικής χρήσης

ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Πάντα να βεβαιώνεστε ότι τα αιχμηρά 
αντικείμενά σας είναι ασφαλισμένα σε ένα 
δυνατό πλαστικό δοχείο, για παράδειγμα:



Τι είναι τα Αιχμηρά Αντικείμενα 
για κοινοτική χρήση;

Τα Αιχμηρά Αντικείμενα για κοινοτική χρήση είναι ιατρικά 
προϊόντα που τρυπούν το δέρμα και χρησιμοποιούνται 
στο σπίτι ή εκτός των επίσημων ιατρικών υπηρεσιών, 
όπως τα νοσοκομεία.

Πού είναι η τοπική μου μονάδα 
απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων;

Για να εντοπίσετε την πλησιέστερη σε εσάς 
μονάδα απόρριψης Αιχμηρών Αντικειμένων 

κοινοτικής χρήσης ή για να λάβετε περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

Στον ιστότοπο για Safe Sharps (Αιχμηρά Αντικείμενα) 
μπορείτε να αναζητήσετε τις πλησιέστερες σε εσάς 
τοποθεσίες απόρριψης Αιχμηρών Αντικειμένων, να 

λάβετε οδηγίες προς τη μονάδα και να δείτε τις ώρες 
λειτουργίας της.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε στο Diabetes NSW & ACT 
στον αριθμό 1300 342 238 ή καλέστε το τοπικό σας 

Δήμο για περισσότερες πληροφορίες.

Ελέγξτε με την τοπική σας μονάδα απόρριψης ότι 
γίνονται αποδεκτά μεγαλύτερα δοχεία.

Η ασφαλής απόρριψη των Αιχμηρών Αντικειμένων 
κοινοτικής χρήσης μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης 

βλάβης σε άλλους και στο περιβάλλον

Μια επιλογή δοχείων απόρριψης για Αιχμηρά 
Αντικείμενα κοινοτικής χρήσης είναι διαθέσιμη 

από τον ιστότοπο  
diabetesshop.com

Πώς πρέπει να απορρίπτω τα Αιχμηρά 
Αντικείμενα μου κοινοτικής χρήσης ;

Τοποθετήστε τα Αιχμηρά Αντικείμενα σε ένα κατάλληλο 
δοχείο. Απορρίψτε τα δοχεία μόνο σε εγκαταστάσεις 
απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων κοινοτικής χρήσης σε:

 Δημόσια νοσοκομεία
 Συμμετέχοντα φαρμακεία
  Κάδους απόρριψης Αιχμηρών 
Αντικειμένων κοινοτικής χρήσης

Αυτά περιλαμβάνουν:

Σύριγγες

Βελόνες για  
στυλό ινσουλίνης

 Νυστέρι  
(για τρύπημα δακτύλου)

 Βελόνες εισαγωγής καθετήρα  
για σετ αντλίας έγχυσης  
ινσουλίνης

Εξοπλισμός  
παρακολούθησης  
Libre Flash Freestyle

Πώς να αποθηκεύσετε αιχμηρά αντικείμενα:

  Σε ένα πλαστικό δοχείο 
ανθεκτικό σε διάτρηση 
με βιδωτό καπάκι

  Σε δοχείο Αυστραλιανών Προδιαγραφών  
για Αιχμηρά Αντικείμενα 

www.safesharps.org.au


