Transforma resíduos
médicos e meios
confidenciais em
confete esterilizado e
irreconhecível.

UMA SOLUÇÃ
VERDE
NUMA CAIXA
VERMELHA
Esta é a solução econômica e
ambientalmente consciente para
o tratamento de resíduos médicos
perigosos.

PROTEGE
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PROCESSA

RESÍDUOS MÉDICOS NO
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SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR
E MACERAÇÃO (SSM) RED BAG
O sistema SSM corta e esteriliza simultaneamente os resíduos médicos que representam
perigos biológicos no próprio local de trabalho
ou de uso. Os resíduos processados pelo SSM
são esterilizados, seguros e irreconhecíveis.
Eles podem ser reciclados ou dispostos num
aterro sanitário municipal.
PROCESSAMENTO NO LOCAL
Elimina o risco da empresa/instituição ser processada por vazamentos ou manuseio indevido
de materiais biologicamente perigosos durante
o transporte. O material processado pelo sistema SSM tem garantia de segurança antes de
deixar as instalações de sua instituição/empresa.

SISTEMA SSM RED BAG
Além de econômico, o sistema é fácil de instalar em cerca de 300 pés quadrados (27,8 m2),
e pode ser implantado sem nenhum dispêndio de capital. Além disso, não produz odores
desagradáveis e não usa produtos químicos
nocivos.
CLIENTES DA RED BAG SOLUTIONS
Nossos clientes incluem hospitais, laboratórios
clínicos e outras unidades de saúde, inclusive
companhias farmacêuticas e de biotecnologia
dos Estados Unidos, América do Sul, Oriente
Médio e Europa.

VISITE REDBAG.COM PARA VE

RESÍDUOS
esterilizados,
seguros,
irreconhecíveis
e recicláveis
em cerca de 30
minutos.

RED BAG STEAM STERILIZATION AND
MACERATION (SSM) PROCESSES:
 Agentes biológicos e materiais infecciosos.
 Agulhas, seringas e instrumentos cirúrgicos
descartáveis.
 Patógenos: bactérias, vírus, fungos e outros agentes
infecciosos.
 Alguns produtos farmacêuticos.
 Hemoderivados e fluidos corporais.
 Carcaças de animais contaminados (de até 40 libras
ou 18 quilos) e materiais usados pelos animais.
 Plásticos contaminados.
 Estojos de instrumentos cortantes e caixas de agulhas.
 Meios confidenciais e materiais proprietários.

SAIBA MAIS

Estes itens podem ser convertidos
em material esterilizado e
reciclável sob forma de confete,
em aproximadamente
30 minutos.

Acesse RedBag.com
para ver nossos vídeos
e perfis de clientes.

ER COMO O SSM FUNCIONA

Red Bag Solutions
dedica-se à proteção
do meio ambiente por
meio de tecnologias
sustentáveis.
APOIO À SUSTENTABILIDADE
Quase 2 bilhões de libras (907 milhões de quilos) de resíduos médicos regulamentados são depositados em aterros sanitários dos Estados Unidos a cada ano. A Red Bag Solutions oferece uma tecnologia econômica, rapidamente implantável e amena ao meio ambiente para o tratamento de resíduos bio-perigosos ou sua reciclagem.
Ao se tornar nossa parceira, a esterilização dos resíduos de sua empresa é garantida, sem o uso de produtos
químicos nocivos. Não há odores indesejáveis ou ruídos acima de 80 decibéis durante o processo. A capacidade
de reciclar resíduos bio-perigosos tratados pela Red Bag Solutions transforma sua constante e permanente responsabilidade civil numa solução do problema desde a raiz.
Veja abaixo uma ilustração das emissões totais de Gases de Efeito Estufa (GHG) de vários métodos usados para
tratar 100.000 libras (45.350 quilos) de resíduos médicos bio-perigosos sujeitos a regulamentação.
Tratamento
em outro local
por autoclave
ou incineração
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Compare as emissões totais de gases de efeito estufa que resultam do método
que você usa atualmente para tratar resíduos médicos regulamentados com a
nossa própria solução sustentável.
Acesse www.redbag.com/sustainability
3431 Benson Avenue, Suite 100
Baltimore, MD 21227
Telefone: 443-524-4245
877-X REDBAG (877-973-3224)
Fax: 443-524-4250
Email: sales@redbag.com
Twitter: #redbagsolutions
Para consultas internacionais, visite nosso website.
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