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SORTERING AV
LÄKEMEDELSAVFALL
Läkemedelsavfall är farligt avfall som inte får läggas bland vanligt avfall
eller hällas ut i avloppet. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har anordnat insamling av läkemedel i apoteken, för att det ska vara så lätt som
möjligt för dig att returnera hemmets föråldrade läkemedel till rätt plats.
Apoteken tar läkemedelsavfallet emot avgiftsfritt. Du kan även returnera
hemmets läkemedelsavfall avgiftsfritt till LSJH:s sorteringsstationer

Sortera läkemedelsavfallet hemma
• Avlägsna etiketter med personuppgifter från receptbelagda läkemedel.
• Lämna in läkemedel i blisterförpackningar utan kartongförpackning.
Tabletter och kapslar i glas- eller plastburkar returneras i burkarna.
Förpacka dessa läkemedel i en genomskinlig plastpåse.
• Lämna in flytande läkemedel, salvor, stolpiller och sprejer i sina egna
förpackningar utan kartongförpackningar. Förpacka dessa läkemedel i
en egen plastpåse.
• Lämna in jod- och bromhaltiga läkemedel och cytostatika i sina egna
förpackningar åtskilda från andra läkemedel. Betadine-produkter,
Jodix-tabletter och Idosorb-preparat innehåller jod. Märk avfallet tydligt.

Skärande och stickande avfall
• Packa in injektionsnålar och annat skärande och stickande läkemedelsavfall i en tät och hård ask eller annat förslutbart kärl såsom en
plastlåda. Märk avfallet tydligt och returnera till apoteket.
• Insulinsprutor, -nålar och -pennor samt lansetter kan du packa in i en
förslutbar plastburk som inte kan penetreras. Sätt sedan burken i det
vanliga sopkärlet. Om det finns kvar insulin i vätskebehållaren bör den
returneras till apoteket som läkemedelsavfall.
• Packa aldrig in nålar i en plastpåse!

Febertermometrar
• Lämna in febertermometrar som innehåller kvicksilver skilt för sig.
• Förpacka söndriga kvicksilvertermometrar i en tät, sluten burk.
Märk avfallet tydligt.
• Trasiga digitala febertermometrar är elapparater och kan avgiftsfritt
föras till sorteringsstationen eller till övriga insamlingspunkter för
elapparater.

Kemikalieavfall
• Apoteken tar inte emot andra farliga avfall såsom kemikalier eller
lösningsmedel. Kemikalieavfallet bör levereras till LSJH:s sorteringsstationer, mottagningsplatser för farligt avfall eller ambulerande
insamlingar. Kontaktuppgifterna för dessa hittar du på sidan
www.lsjh.fi/farligt-avfall.

Observera att
• vanliga vårdprodukter såsom bassalvor, tvättmedel, vitaminer, naturprodukter, kosmetika och solkrämer köpta från apoteket inte är läkemedelsavfall. Sortera dem i hemmets kärl för brännbart avfall.
• koksaltlösning dvs. natriumkloridlösning och sockerlösning dvs.
glukoslösning inte heller är läkemedelsavfall. Sortera dem som
brännbart avfall.

Häll inte läkemedelsavfall i avloppet
• Läkemedelsavfall får inte hällas ut i avloppet eller wc-byttan, inte ens
som utspädda.
• Läkemedelsavfall som hällts i avloppet stör avloppsvattenreningen och
skadar vattendragen och vattenorganismerna.

Spara inte på gamla läkemedel
• Kontrollera medicinskåpets innehåll minst en gång om året och
avlägsna föråldrade läkemedel eller läkemedel som inte använts.

Blev något oklart?
Du kan fråga mera av vår kundtjänst tfn 0200 47470
(mån–fre kl. 9–15) eller kundtjanst@lsjh.fi.

