LÄÄKEJÄTE

LÄÄKEJÄTE

Vanhat tai käyttämättä jääneet lääkkeet ovat vaarallista jätettä.
Kuntalaiset voivat tuoda lääkejätteensä veloituksetta apteekkiin, josta ne toimitetaan vaarallisen jätteen polttolaitokseen. Apteekit eivät turvallisuussyistä voi lunastaa
takaisin lääkkeitä, ei edes täysiä tai avaamattomia paketteja (lääkelaki ja viranomaismääräykset). Vie vaaralliset jätteet
vähintään vuosittain vastaanottopaikkoihin. Poista henkilötiedot!
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Tabletit ja kapselit poistetaan pahvisista ja muovisista pakkauksistaan ja
pakataan läpinäkyvään muovipussiin (foliopintaisista läpipainopakkauksista ei tarvitse poistaa).
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Palauta voiteet, aerosolit ja nestemäiset lääkkeet alkuperäisissä pakkauksissa.
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Lääkeruiskut palautetaan apteekkiin neuloineen. Ruiskut, jossa neula ei
ole suojattu ja vaihdetaan käytön jälkeen; irrota neula ja laita ne erilliseen suljettavaan muovipulloon tai mehukanisteriin (myös diabetesneulat). Yksittäinen neula palautetaan suojapakkauksessa joko apteekin palautuspisteeseen tai sen puuttuessa, annetaan henkilökunnalle.
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Jodia tai elohopeaa sisältävät tuotteet palautetaan erillään muista
tuotteista. Pakkaa rikkoutunut elohopea kuumemittari kannelliseen lasipurkkiin, jottei elohopea pääse höyrystymään. HUOM! Uudet kuumemittarit (kuluttajamittarit vuodesta 2007) eivät sisällä elohopeaa ja ne
laitetaan polttokelpoiseen jätteeseen. Digitaalinen kuumemittari kuuluu
sähkö– ja elektroniikkakeräykseen.
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Käytä lääkärin määräämät lääkekuurit loppuun asti sekä valitse
sopivan kokoiset annospakkaukset. Lajittele myös lääkkeiden
kartonki– ja muovipakkaukset erilliskeräykseen. Foliopintainen
läpipainopakkaus ja lääkeannostelija kuuluvat polttokelpoiseen
jätteeseen. Toimi vastuullisesti; vähennä jätteen määrää, estä
ympäristön pilaantuminen ja säästä luonnonvaroja!
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