Näin kierrätät
kotitalouden lääkejätteet
LÄÄKEJÄTE

MINNE JA MITEN

Tabletit ja kapselit

Tyhjennä purkista läpinäkyvään muovipussiin
– läpipainopakkauksen voi jättää.
Palauta suljettu pussi apteekkiin.

Nestemäiset lääkkeet ja lääkevoiteet

Alkuperäisissä pakkauksissa apteekkiin

Ei-digitaaliset kuumemittarit

Sekajätteeseen – lukuun ottamatta elohopeaa
sisältävät, jotka palautetaan erillään tiiviisti
pakattuina apteekkiin

Digitaaliset kuumemittarit

Jäteasemalle tai sähkölaitteita myyvään liikkeeseen

Sytostaatit

Alkuperäisissä pakkauksissa, erillään, apteekkiin

Jodipitoiset lääkkeet

Alkuperäisissä pakkauksissa, erillään, apteekkiin

Neulat ja ruiskut

Apteekissa olevaan erilliseen keräysastiaan

Tyhjät lasipakkaukset

Pakkauslasin keräysastiaan, korkki materiaalin mukaan
joko sekajätteeseen tai metallin tai pakkausmuovin
keräysastiaan.

Tyhjät purkit, läpipainopakkaukset

Materiaalin mukaan pakkausmuovikeräykseen
tai sekajätteeseen

Kartonkipakkaukset

Kartongin keräysastiaan

Apteekista ostetut pesuaineet, elintarvikkeet, vitamiinit tai kosmetiikka eivät yleensä ole
vaarallista jätettä. Ne voi laittaa sekajätteeseen.
Kemikaaleja, liuottimia ja muita kotitalouksien vaarallisia jätteitä ei oteta vastaan apteekeissa,
vaan jäteasemilla ja vaarallisen jätteen keräyskaapeissa.

Rosk’n Roll vastaa
lääkejätekeräyksen
järjestämisestä
yhteistyössä
apteekkien kanssa.

Så här återvinner du
hemmets läkemedelsavfall
LÄKEMEDELSAVFALL

VART OCH HUR

Tabletter och kapslar

Töm tabletterna ur burken i en genomskinlig plastpåse
– tabletter i tryckförpackningar behöver ej tömmas,
returnera till apoteket i en sluten påse.

Läkemedel i flyttande form och salvor

Returnera i originalförpackningen till apoteket

Icke digitala febertermometrar

Blandavfall – förutom termometrar med kvicksilver,
som skall returneras skilt tätt packat till apoteket

Digitala febertermometrar

Till avfallsstationen eller affärer som säljer elapparater

Cytostater

Returnera skilt i originalförpackningen till apoteket

Läkemedel som innehåller jod

Returnera skilt i originalförpackningen till apoteket

Nålar och sprutor

Returnera i ett separat insamlingskärl i apoteket

Tomma glasförpackningar

Till insamling av förpackningsglas, korken enligt material:
metall, förpackningsplast eller blandavfall

Tomma burkar, tryckförpackningar

Sorteras enligt material som förpackningsplast
eller blandavfall

Kartongförpackningar

Till kartonginsamlingskärlet

Tvättmedel, livsmedel, vitaminer eller kosmetika som köpts vid apoteket är vanligtvis inte
farligt avfall utan blandavfall.
Kemikalier, lösningsmedel och annat farligt avfall från hushållen tas inte emot i apoteken utan vid
avfallsstationerna och insamlingsskåpen för farligt avfall.

Rosk’n Roll arrangerar
läkemedelsinsamlingen
i samarbete med
apoteken.

