Vi tar hand om tandvårdens farliga avfall –
för en renare framtid
Sweden Recycling är experter vad gäller miljöfrågor och
avfallshantering inom tandvården. Vi har mer än 30 års
erfarenhet av omhändertagande av kvicksilverkontaminerat
slam och annat farligt avfall i Sverige.
Denna kunskap vill vi också dela med våra kunder. Därför
erbjuder vi utbildning och rådgivning i miljölagar och
miljörutiner, för att ni ska kunna bedriva er verksamhet på ett
lagligt sätt.
Som certifierad specialist har vi förstås full kontroll genom
hela processen. Vi vet exakt hur ditt avfall hanteras från det
att det lämnar er klinik till det att slutomhändertagande eller
eventuell återvinning är avslutad. Det kan våra kunder lita på.
Sweden Recycling vill bidra till minskade miljöföroreningar i
Sverige genom att utveckla och sälja tjänster som möjliggör
ett säkert och effektiv omhändertagande av farligt avfall från
tandvårdskliniker.

Vi erbjuder:
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Mer än 30 års erfarenhet
inom branschen
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Pålitligt omhändertagande
av farligt avfall
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Individuella helhetslösningar
för tandvårdskliniker
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Miljöcertifierad och
kvalitetscertifierad
verksamhet

Vår miljöservice – anpassade tjänster för
varje tandvårdsklinik
Varje tandläkarpraktik har ett unikt
miljöbehov. Därför kan du välja vad
som ska ingå i just din miljöservice:
Vi erbjuder provtagningar och
bakterieanalyser på unitvattnet
samt kvicksilveranalyser på
avloppsvatten, utbyte av avskiljare,

funktionskontroll eller rengöring av
sekretkärl, utjämningskärl, vattenlås
och golvbrunnar. Naturligtvis kan du
också välja en kombination av dessa
tjänster. Hämtning av farligt avfall
och den obligatoriska rapporteringen
ingår. För att du ska kunna sortera ditt

avfall enligt miljöbalken, erbjuder
vi godkända hinkar för stick och skär,
amalgamavfall och annat farligt avfall
i olika storlekar. Kontakta gärna vår
kundsupport om du vill veta mer
om vår miljöservice eller fråga våra
servicetekniker.

I samband med miljöservicen tar vi hand om
Amalgamavskiljare

Stick och skär

Amalgam från
partikelfällar

Förbrukad ﬁx och
framkallning

Extraherade tänder
med amalgamfyllning
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Förbrukad röntgenﬁlm
och blyfolie

Dessutom tar vi emot allt annat
amalgamavfall, kontaminerade
sugslangar, härdplaster,
småkemikalier för destruktion mm.

Sanering – vår specialitet
Om du behöver sanera sug- och
rörsystemet i din tandläkarpraktik,
är vi på plats med vår moderna
saneringsbil. Vi har tillstånd och
behörighet att utföra saneringar,
transportera farligt avfall och
omhänderta demonterad utrustning/
saneringsavfall.

När vi utför en sanering, spolas
kvicksilverförorenade avloppsrör,
vattenlås och golvbrunnar rena.
Dessutom tar vi hand om allt
saneringsvatten för efterbehandling.
Rör som har sanerats märks med
saneringsdatum och vem som
utförde arbetet.

Vi erbjuder stöd inom:
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Rådgivning enligt miljöbalken
10 kap
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Råd och tips inför saneringen

När behöver en sanering genomföras?
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Utförande av saneringen

– Vid nedläggning av klinik

– Vid överlåtelse av klinik
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Dokumentation

– Om du har ett vått system med
bufferttank så behöver den
rengöras med 3-5 års intervall

– Vid installation av nya unitar och
sugsystem med höga vattenflöden
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– Om det finns driftstörningar eller
stopp i avloppet

– Om det finns höga värden av
kvicksilver trots desinfektionsrutin

Vi hjälper dig att uppfylla dina krav
Visste du att en klinik är skyldig att ha
dricksvattenstandard i uniten? Enligt
Socialstyrelsens rekommendationer
ska alla kliniker låta analysera
unitvattnet en gång per år. En
mikrobiologisk analys ger en bild av
klinikens hygieniska och hälsomässiga
status med ledning av provets innehåll
av mikroorganismer. Vi erbjuder analys
av den totala halten mikroorganismer
i vattnet genom ett akkrediterat labb –
för din trygghets skull.
Dessutom kan vi hjälpa dig att
övervaka dina kvicksilverutsläpp i
avloppsvattnet enligt miljöbalkens
krav. Vi tar prov och analyserar
avloppsvattnet från din klinik.
Alla provtagningar utförs då av våra
utbildade servicetekniker, så att de
inte görs på ett felaktig sätt.
Avloppsvattnet skickas sedan till
medentex i Tyskland för analys.
Enligt miljöbalken ska alla kliniker
också kunna visa att deras
reningsutrustning fungerar som den
ska. Med en funktionskontroll som
enklast utförs i samband med vår
miljöservice kan du säkerställa det.
Vi hjälper dig att bedriva din
verksamhet på ett lagligt sätt.

Saneringsrapport till din
miljönämnd

Sweden Recycling – tandvårdens samarbetspartner
inom- och utomlands
Sweden Recycling grundades 1982.
Sedan 2010 har vi varit en del av
tyska medentex-gruppen och vi
driver den svenska marknaden från
våra kontor i Spånga och Växjö.
medentex har tillstånd och
behörighet att transportera avfall
över landsgränserna. Allt avfall som
vi samlar in i Sverige transporteras
till medentex i Tyskland för
slutomhändertagande och
återvinning. Tillsammans med
medentex erbjuder vi helhetslösningar
för tandvården – från
amalgamavskiljning, kompletta
sugsystem och desinfektion, till
miljöservice, provtagningar och
saneringar.
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Vi ser inte problem
utan lösningar. Det står
våra medarbetare för
varje dag – på telefonen
och på plats.
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