
Returnera läkemedel och 
kvicksilvertermometrar  
till apotek  

Ta med följande läkemedel i genomskinliga påsar: 
• lösa tabletter, kapslar, blisterkartor utan pappemballage, 

salvor, sticks, förpackningar med läkemedelslösning, 
inhalationspulver och -lösningar samt medicinska plåster.  
Vik plåstren med limytorna mot varandra.  

Ta med dessa separat från övrigt läkemedelsavfall: 
• jodhaltiga läkemedel (bl.a. Jodix, Betadine, Iodosorb)
• febertermometrar som innehåller kvicksilver  

(trasiga termometrar sätts i tät förpackning)
• sprutor och nålar (i ogenomtränglig förpackning,  

t.ex. en tom plastflaska eller glasburk) 
• cytostatika (cellgifter).  

Tomma glasförpackningar sätts i glasinsamlingen, papp-
förpackningar eller -emballage i kartonginsamlingen,  och 
plastförpackningar i plastinsamlingen. Kasserade kosttillskott 
och vitaminpreparat sätts i blandavfallet.

Apoteken inom huvudstadsregionen tar emot föråldrade 
läkemedel och kvicksilvertermometrar under sina 

normala öppethållningstider, men inte under jourtid. 
Apotekspersonalen står gärna till tjänst med 

information som gäller returnering  
av läkemedelsavfall.



Varför till apoteket?
• Oanvända läkemedel och termometrar som innehåller kvicksilver 

utgör farligt avfall som inte hör hemma vare sig på avfalls-
kraftverket eller i avloppet.

• Antibiotika som slängs i avloppet kan bidra till allt flera 
antibiotikaresistenta bakteriestammar. Dessutom kan de orsaka 
skador i behandlingsprocessen för rening av avloppsvatten.

• Läkemedlen ökar den kemiska miljöbelastningen  
om de hamnar i naturens kretslopp.

• Kvicksilvret är ett miljögift som i näringskedjan anrikas  
hos människan, och som i höga halter bland annat kan leda  
till skador på det centrala nervsystemet.

Nästan allt det övriga farliga hushållsavfallet kan kostnadsfritt 
sättas i HRM:s insamlingscontainers för farligt avfall (finns på 
gårdsplaner vid servicestationer och butiker), eller lämnas på 
Sortti-stationer och i insamlingsbilen som cirkulerar under våren.     

Sortti-stationer
Stensböle, Stensbölekanten 5, 00940 Helsingfors
Kånala, Betongvägen 3, 00390 Helsingfors
Käringmossen, Käringmossvägen 8, 02820 Esbo
Rödsand, Klemetsvägen 7, 01530 Vanda
Jorvas, Jorvasvägen 10, Kyrkslätt
Öppet må–fre 7.00–21.00 

HRM:s kundtjänst betjänar vardagar kl. 8.30–15.30 

• tel. 09 1561 2110 
• hsy.fi/sv/kundtjanst
• hsy.fi 
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