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Afbeelding 

 
 
Afmetingen 
De Pharmasafe Medicatie  
Retourbox is in 3 verschillende 
afmetingen verkrijgbaar: 
( B x H x D) 
 
• Klein:  25 x 30 x 15 cm 
• Middel: 40 x 41 x 25 cm 
• Groot: 40 x 61 x 25 cm 
 
Basisonderhoud 
Volg de schoonmaakinstructies. 
 

Garantie 
1 jaar. 
 

Kleuren 
De medicatie retourbox is standaard 
leverbaar in de kleur grijs.  
 
Wel zijn er 2 verschillende soorten 
stickers verkrijgbaar; zie stickers.  
 
 

Materialen 
• Staal gecoat 
De box is voorzien van een kantel-
deksel en een zakhouder. 
 

Montage 
De boxen kunnen op zichzelf staan 
of worden bevestigd aan een wand. 
Het bevestigingsmateriaal wordt 
standaard meegeleverd. 
 

Schoonmaakinstructies 
Schoon te maken met gebruikelijke 
reinigingsmiddelen. 
 
Stickers 
Standaard wordt de Pharmasafe 
Medicatie Retourbox voorzien van 
een groen/blauwe “Medicatie  
Retourbox”-sticker. 
 
U kunt er ook voor kiezen om de box 
te voorzien van een “Opiaten Re-
tourbox”-sticker. Deze is rood, zodat 
hij goed opvalt. 
 
Toepassing 
De Pharmasafe Medicatie Retour-
boxen kunt u gebruiken om overtol-
lige en/of niet meer te gebruiken 
geneesmiddelen op een verant-
woordde en veilige manier op te 
slaan alvorens ze retour gaan naar 
de apotheek. 
 

De veilige kanteldeksel zorgt er voor 
dat de medicatie er wel in kan, maar 
niet meer uit. Door middel van een 
sleutel kunt u de box openen en de 
zak verwijderen.  
 

Verplaatsen 
De Pharmasafe Medicatie Retour-
boxen kunt u eenvoudig verplaatsen 
door hem op te tillen. Ook kunt u er 
voor kiezen om de box op te hangen. 
Deze kan dan alleen nog maar van 
de wand af gehaald worden indien u 
in het bezit bent van de sleutel.  
 
 

 
Bij technische problemen 
Contact opnemen met telefoon-
nummer 013 – 511 11 11 (tijdens 
kantooruren) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische kaart – Pharmasafe Medicatie Retourbox  
Klein | Middel | Groot  
 
 


