تحويل النفايات الطبية والوسائط
السرية إلى نثار ُم َّ
عقم مطموس
المعالم.

الحل األخرض
فـي
صندوق أحمر

حامية

البيئة بحلول مستدامة

معالجة

النفايات الطبية يف موقع العمل

ضامن
التعقيم

الحل االقتصادي املالئم بيئ ًيا
ملعالجة النفايات الطبية .تقليل
املسئولية القانونية طويلة األمد

WWW.REDBAG.COM

النفايـات

نظام  RED BAGللتعقيم البخاري والتعطني ()SSM
يعالج:

تصبح ُمع َّقمـــة وآمنة
ومطموســـة املعـــامل
وقابلـــة للتدوير خالل
 30دقيقـــة.

لتعرف املزيد

 العوامل البيولوجية واملواد املعدية.
 اإلبر وال ُحقَن واألدوات الجراحية أحادية االستعامل.
 الكائنات املمرضة :البكرتيا والفريوسات والفطريات وغريها من
العوامل املعدية.
 بعض املستحرضات الدوائية.
 مشتقات الدم وسوائل الجسم.
 جثث الحيوانات امللوثة (أقل من  40باوند) وفرشها.
 املواد البالستيكية امللوثة.
 أوعية األدوات الحادة و ُعلَب اإلبر.
 الوسائط الرسية واملواد الخاضعة لحقوق امللكية.

ميكن تحويل هذه األشياء إىل مادة
كالنثار ُمعقمة وقابلة للتدوير يف حوايل
 30دقيقة.

زُر موقع
ملشاهدة مقاطع الفيديو
وخلفيات عمالئنا.
RedBag.com

 Rلترى كيف يعمل نظام .SSM

نظام  RED BAGللتعقيم البخاري والتعطني نظام RED BAG SSM
النظام سهل الرتكيب ،يف مساحة تقارب  300قدم مربع ،كما أنه
()SSM

يعمل نظام  SSMعلى تقطيع وتعقيم النفايات الطبية ذات اخلطر
البيولوجي يف موقع العمل .النفايات املعاجلة بنظام  SSMتصبح
معقمة وآمنة ومطموسة املعامل .وميكن إعادة تدويرها أو وضعها يف
مدافن قمامة البلديات.

املعالجة يف موقع العمل

للتخلص من املسؤولية القانونية املتعلقة حبوادث االنسكاب وسوء
التناول أثناء نقل النفايات ذات اخلطر البيولوجي .نضمن أن تكون
املواد املعا َلة بنظام  SSMآمنة قبل مغادرهتا موقعك.

اقتصادي وميكن تطبيقه بدون نفقات رأمسالية .ال يصدر عن النظام
روائح كريهة وال يستخدم مواد كيميائية ضارة.

عمالء Red Bag Solutions

عمالؤنا يشملون املستشفيات واملختربات الطبية وغري ذلك من
منشآت الرعاية الصحية مبا يف ذلك شركات التكنولوجيا البيولوجية
وشركات األدوية يف الواليات املتحدة وأمريكا اجلنوبية والشرق
األوسط وأوروبا.

ُزر موقع REDBAG.COM

تركز Red Bag Solutions

عىل حامية البيئة عن طريق
تقنيات االستدامة.
دعم االستدامة

تُلقى حوايل  2مليار باوند من النفايات الطبية الخاضعة للوائح التنظيمية يف مدافن القاممة بالواليات املتحدة كل عام .وتقدم
 Red Bag Solutionsتقنية اقتصادية ورسيعة التطبيق ومالمئة بيئ ًيا ملعالجة النفايات ذات الخطر البيولوجي وإعادة توظيفها.
باتخاذنا رشكاء لك يف هذا الصدد ،سنضمن لك تعقيم نفاياتك ،بدون استخدام مواد كيميائية ضارة .لن تكون هناك روائح كريهة
أو ضجي ًجا أعىل من  80ديسيبل أثناء عملية املعالجة .كام أن إمكانية إعادة توظيف النفايات ذات الخطر البيولوجي املعالجة
بواسطة  Red Bag Solutionsستحول عبء املسؤولية القانونية الذي تحمله عىل الدوام من "املهد إىل اللحد" إىل حل مستدام
"من مهد إىل مهد".
وفيام ييل مخطط توضيحي إلجاميل انبعاثات الغازات الدفيئة ( )GHGاملتعلقة بعدد من طرق معالجة  100ألف باوند من
النفايات الطبية ذات الخطر البيولوجي الخاضعة للوائح التنظيمية.
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﰲ
ُﻮﺻﺪة أو اﳌﺤﺮﻗﺔ
اﳌ َ
ﺧﺎرج اﳌﻮﻗﻊ

اﻟﻣُﻧﺷﺊ

اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز دﻓﻲء
أﺛﻧﺎء ﻧﻘل
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز دﻓﻲء اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز دﻓﻲء
أﺛﻧﺎء ﻧﻘل اﻟرﻣﺎد أو
ﻣن اﻟﻣﺣرﻗﺔ أو
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣُﻌﺎ َﻟﺟﺔ
اﻟﻣوﺻدة

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز دﻓﻲء
ﻣن ﻣدﻓن اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ

إﺟامﱄ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎز
اﻟﺪﰲء:
 23ﻃﻦ
إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ RED
BAG SOLUTIONS
 SSMﰲ اﳌﻮﻗﻊ

اﻟﻣﻧﺷﺊ

إﺟامﱄ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻐﺎز اﻟﺪﰲء:
 9ﻃﻦ

اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز دﻓﻲء اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز دﻓﻲء إﻋﺎدة ﺗدوﯾر أو إﻋﺎدة
ﺗوظﯾف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ﻗﻣﺎﻣﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟوزن 20%
ﻟﻠﺗﻧظﯾم
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺟم 90%
اﻟﺗﻌﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ

قارن بني إجاميل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من طريقتك الحالية ملعالجة
النفايات الطبية الخاضعة للتنظيم وبني حلنا املستدام.
زُر موقعنا www.redbag.com/sustainability
3431 Benson Avenue, Suite 100
Baltimore, MD 21227

رقم الهاتف443 -524-4245 :

877-X REDBAG (877-973-3224)
فاكس443 -524-4250 :
بريد إلكترونيsales@redbag.com :
#
تويتر redbagsolutions:

لالستفسارات الدولية نرجو زيارة موقعنا على اإلنترنت.

WWW.REDBAG.COM

