LAJITTELUPULMIA? OTA AVUKSI JÄTEHAKU.FI
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Vanhentuneet ja tarpeettomiksi käyneet ihmisten tai eläinten lääkkeet
ja farmaseuttiset tuotteet ovat vaarallista jätettä. Vaarallinen jäte voi
vaikuttaa pieneltä ja vaarattomalta, mutta aiheuttaa väärään paikkaan
joutuessaan suurta haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Älä laita lääkejätteitä koskaan sekajätteeseen tai viemäriin. Oikea ja turvallinen tapa
hävittää lääkejätteet on palauttaa ne apteekkiin.
Kotitalouksien lääkejätteet otetaan vastaan veloituksetta kaikissa Salpakierto Oy:n
toimialueen apteekeissa.
Apteekista lääkejätteet toimitetaan poltettavaksi vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen,
missä ne hyödynnetään energiantuotannossa.

LAJITTELE LÄÄKKEET KOTONA
•P
 alauta lääkejätteet apteekkiin omissa alkuperäispakkauksissaan.
•P
 oista henkilötietoja sisältävät nimi- ja ohjeliput reseptilääkkeistä tietosuojan vuoksi.
•P
 oista lääkkeiden kartonkipakkaukset, mutta älä pura tabletteja läpipainoliuskoista.
•P
 alauta lasi- tai muovipurkkiin pakatut irralliset tabletit ja kapselit purkkeineen.
•M
 yös nestemäiset lääkkeet, pulverit, salvat, voiteet ja suihkeet palautetaan
alkuperäisissä pakkauksissaan.

PIDÄ NÄMÄ LÄÄKKEET ERILLÄÄN
•J
 odia sisältävät lääkkeet kuten joditabletit ja esim. Betadine- ja lodosorb –valmisteet
•b
 romipitoiset lääkkeet
•s
 ytostaatit (solusalpaajat), esim. syöpälääkkeet
Nämä lääkejätteet vaativat erillisen jatkokäsittelyn vaarallisten jätteiden
käsittelylaitoksessa, joten on tärkeää, että ne eivät sekoitu muiden lääkejätteiden joukkoon.

PISTÄVÄT JA VIILTÄVÄT JÄTTEET
Pidä viiltävät ja pistävät lääkitykseen liittyvät jätteet, kuten injektioneulat, insuliiniruiskut,
lasiampullit, turvaneulat sekä esimerkiksi insuliinikynien ja kertakäyttökynien neulaosat
aina erillään muista lääkejätteistä.
Pakkaa viiltävät ja pistävät jätteet aina tiiviiseen ja kovaan astiaan, esim. kannelliseen
muovipurkkiin tai tyhjään kartonkitölkkiin ja palauta ne apteekkiin.
Palauta apteekkiin hävitettäväksi myös lääkeainejäämiä sisältävät muoviset ruiskuosat,
kapselit, ampullit, injektionestepullot ja muut vastaavat pakkaukset.

ELOHOPEAA SISÄLTÄVÄT KUUMEMITTARIT
Pidä elohopeakuumemittarit erillään lääkejätteistä ja mainitse tuotteista apteekkiin
vietäessä, jotta henkilökunta voi lajitella ne erilleen. Jos mittari on särkynyt, ole erityisen
varovainen ja pakkaa karannut elohopea tiiviiseen purkkiin.

HUOMAATHAN!

Apteekkien myymät muut hoitotuotteet, kuten
vitamiinit, perusvoiteet, kosmeettiset tuotteet,
hivenaine- ja luontaistuotevalmisteet ja
sidetarpeet eivät ole vaarallista jätettä. Niitä
ei tarvitse palauttaa apteekkiin, vaan ne voi
lajitella sekajätteeksi. Rikkinäiset digitaaliset
kuumemittarit ovat sähkölaitejätettä. Älä
palauta niitä apteekkiin.

APTEEKKIEN AJANTASAISET YHTEYSTIEDOT
LÖYDÄT NETISTÄ
www.apteekki.fi/apteekkihaku.html
Voit hakea apteekkia nimen, paikkakunnan tai osoitteen mukaan.
Lääkejätteiden maksuton vastaanotto kotitalouksilta on jätehuollon perusmaksulla
rahoitettava palvelu.
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Asiakaspalvelu & neuvonta
03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15
asiakaspalvelu@salpakierto.fi
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Sapelikatu 7, 15160 Lahti
salpakierto.fi

MYRSKYLÄ

Sähköinen asiointi jätehuollon
perusmaksuasiakkaille ja kunnan
järjestämän jätteenkuljetuksen
asiakkaille asiakasnetti.salpakierto.fi

