
Y ĐỨC LÀ KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN ĐỂ PHỤC 
VỤ VÀ CŨNG LÀ TẠO DỰNG MỘT MÔI TRƯỜNG

AN TOÀN VÀ KHỎE MẠNH NHẤT CHO BỆNH NHÂN. 
HÃY ĐỂ BỆNH VIỆN KHÔNG CÒN NỖI LO VỀ RÁC THẢI Y TẾ!

STERIFLASH
THIẾT BỊ XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ

Công ty Giải Pháp Môi Trường WTM AB



VỚI STERIFLASH, CHÚNG TÔI THẬT SỰ
CẢM THẤY AN TÂM TUYỆT ĐỐI

Khử trùng tuyệt đối rác thải y tế, hoàn toàn loại bỏ 
nguy cơ lây nhiễm do rác thải, để bệnh viện trở 
thành một môi trường an toàn cho bệnh nhân

Xử lý tại chỗ, tránh nguy cơ lây lan do vận 
chuyển rác thải lây nhiễm đến các trạm xử lý

Chi phí xử lý và vận hành tiết kiệm tối đa, 
không còn gánh nặng về ngân sách xử lý 
rác thải

Công nghệ xanh và thân thiện môi 
trường, không phát thải khí độc hại, 
không mùi và không nước rỉ rác nguy 

VÌ SAO STERIFLASH LÀ LỰA CHỌN TỐI ƯU
ĐỂ XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ? 

STERIFLASHTM 
sử dụng công 
nghệ nhiệt ẩm - 
xử lý rác thải 
triệt để và an 
toàn, thân thiện 
với môi trường

BỆNH VIỆN CỦA BẠN CÓ ĐANG PHẢI GẶP
NHỮNG THÁCH THỨC LỚN:
Rác thải lây nhiễm đang trở thành nguồn lây bệnh?
Chi phí xử lý rác thải y tế quá cao?
Công nghệ xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường?
Phải thu gom vận chuyển rác thải đến nơi tập trung để xử lý?

Hiện nay, việc xử lý bằng cách chôn lấp hoặc dùng lò đốt cho rác thải y tế đã 
cho thấy tính thiếu hiệu quả do chưa xử lý triệt để các nguồn gốc mầm bệnh 
trong rác, đồng thời gây những tác động tiêu cực với môi trường. Trên thế 
giới, hiện tại đã ứng dụng một cách phổ biến các công nghệ phi lò đốt, trong 
đó công nghệ nhiệt ẩm đã khẳng định tính hiệu quả tối ưu và được ứng dụng 
một cách rộng rãi nhất.

Hệ thống STERIFLASHTM sử dụng kết hợp quy trình nghiền nhỏ và xử lý nhiệt 
để khử trùng rác thải lây nhiễm. STERIFLASHTM là thiết bị xử lý rác thải y sinh 
có nguy cơ lây nhiễm bệnh và biến đổi chúng thành rác thải thông thường 
có thể lưu trữ và xử lý như rác thải đô thị.

STERIFLASHTM xử lý rác thải y tế tại hiện trường bằng phương pháp xé vụn và 
khử trùng bằng hơi nước cho thấy hiệu quả đáng kể. Khi khởi động rác thải 
được xé vụn và các mũi kim được bẻ gãy hoặc nghiền nát trước khi được đưa 
vào bình. Điều kiện chân không được thiết lập bên trong bình; điều này làm 
tăng áp suất từng phần của hơi nước và do đó làm tăng hiệu quả tương tác 
giữa hơi nước và rác thải. Hơi nước siêu nóng sau đó sẽ được đưa vào bình. 
Nhiệt độ tối thiểu và áp suất phải được duy trì trong suốt quá trình tương tác. 
Điều kiện hoạt động tối ưu có thể đạt được khi rác thải được nghiền nhỏ. 
Quy trình cơ học – bao gồm xé vụn, nghiền, đập nát, trộn, khuấy, chia tác 
chất lỏng, rắn, vận chuyển và nén – hỗ trợ cho các quá trình xử lý khác. 
Phương pháp tiêu hủy cơ học có thể làm biến dạng rác thải và được sử dụng 
để tiêu hủy kim tiêm và ống tiêm để hạn chế tối thiểu thương tích hoặc biến 
chúng thành những vật không thể tái sử dụng, và có thể giảm thể tích rác 
thải từ 60-80%.



Công nghệ thân thiện, cơ chế vận hành 
hiện đại, Không còn rủi ro về các nguy 
hiểm trong xử lý rác

Không phải vận chuyển và tiếp xúc trực 
tiếp với rác thải lây nhiễm

Quy trình vận hành đơn giản, dễ dàng và 
luôn có sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời thông 
qua mạng internet và hỗ trợ trực tiếp.

DANH MỤC RÁC THẢI Y TẾ CẦN XỬ LÝ

MÃ DANH MỤC RÁC THẢI CHÂU ÂU
(2000/532/EC)

PHÂN LOẠI RÁC THẢI TỪ DỊCH VỤ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE (WHO

15 01 02

15 01 07

18 01 01

18 01 02

18 01 03 (*)

18 01 04

20 01 01

Bao bì nhựa

Bao bì kính (thủy tinh)

Kim khâu mũi nhọn (trừ mã 18 01 03)

Túi đựng máu và dự trữ máu (trừ các bộ 
phận và cơ quán lớn trên cơ thể và mã
18 01 03)

Rác thải được thu lượm và tiêu hủy tuân 
theo các quy định đặc biệt để phòng 
ngừa lây nhiễm

Rác thải được thu lượm và tiêu hủy 
không tuân theo các quy định đặc biệt để 
phòng ngừa lây nhiễm (ví dụ, quân áo, 
khuôn bó bột, khăn trải giường, vải có 
thể tiêu hủy, tã lót)

Giấy và bìa các tông (trừ các cuốn sách dày)

Kim khâu mũi nhọn

Rác thải bệnh lý

Rác thải lây nhiễm

Không có nguy cơ hoặc rác thải từ dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe nói chung

YÊN TÂM VÀ TIN TƯỞNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ
TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG LÀNH MẠNH



STERIFLASH 30 30 LÍT

Kích thước: 0,8m x 0,75m x 1,17m
Khối lượng: 350 kg
Công suất xử lý: 1.141 kg/tháng

STERIFLASH 80 80 LÍT

Kích thước: 0,7m x 1,0m x 1,2m
Khối lượng: 300 kg
Công suất xử lý: 4.563 kg/tháng

STERIFLASH 200 200 LÍT

Kích thước: 1,05m x 1,77m x 2,32m
Khối lượng: 800 kg
Công suất xử lý: 8.245 kg/tháng

STERIFLASH 500 500 LÍT

Kích thước: 1,2m x 2,27m x 2,2m
Khối lượng: 2000 kg
Công suất xử lý: 17.340 kg/tháng

ISO 9001 – ISO 14001 – CE MARKING

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CÁC
CHỨNG NHẬN

QUỐC TẾ 



HỆ THỐNG LOGISTIC
QUẢN LÝ RÁC THẢI BỆNH VIỆN  

HỆ THỐNG AIRCODE 

DUNG DỊCH AQUACODE

Chúng tôi không đơn giản cung cấp các thiết bị y tế, mà là 
mang đến sự an tâm làm việc trong một môi trường hoàn 
hảo, để các bác sĩ có thể tập trung vào phát triển chuyên môn 
điều trị. Một môi trường khỏe mạnh là nền tảng cho sự thành 
công trong hạnh phúc nghề nghiệp.

Đây là hệ thống quản lý đường đi của rác thải trong bệnh viện, 
từ việc thu gom rác, đưa đến nơi xử lý tại chỗ, và vệ sinh các 
dụng cụ phục vụ quá trình xử lý rác, đảm bảo quản lý rác thải 
một cách hợp lý và khoa học, hiệu quả và tiết kiệm, nhằm tránh 
mọi rủi ro lây nhiễm từ rác thải trong quá trình lưu thông trước 
xử lý. Do không phải tốn nhiều chi phí xử lý ô nhiễm tại bệnh 
viện, nên có thể tiết kiệm được một khoản ngân sách đáng kể.

Đi đôi với thiết bị xử lý rác y tế  và hệ thống logistic quản lý rác thải là hệ thống 
làm sạch không khí bệnh viện, diệt khuẩn trong không khí, trả lại một không khí 
trong lành và khỏe mạnh để người bệnh điều trị hiệu quả, giải quyết vấn đề ô 
nhiễm không khí tại bệnh viện. Điểm nổi bật là hệ thống sử dụng công nghệ 
xanh, hoàn toàn thân thiện với môi trường và an toàn với người sử dụng, không 
sử dụng bất kỳ hóa chất diệt khuẩn hoặc chất kháng sinh độc hại nào.  
Cũng như tất cả các hệ thống khác mà WTM cung cấp, hệ thống hoạt động với 
một chi phí hoạt động tối thiểu nhất và một cơ chế vận hành đơn giản dễ dàng.

Hay còn gọi là dung dịch anolyte, tạo ra từ công nghệ điện phân dung dịch 
nước muối loãng để tạo ra các chất ion hóa,  được ứng dụng rộng rãi trong việc 
khử trùng và diệt khuẩn. Trong y tế, dung dịch này có thể được ứng dụng trong 
việc tiệt trùng các dụng cụ y tế, làm sạch bề mặt, không gian làm việc, hay vệ 
sinh tay…

CÁC SẢN PHẨM KHÁC



STERIFLASH TRÊN THẾ GIỚI

- ALGERIA
- AUSTRIA
- BOLIVIA
- CANADA
- CHINA
- EGYPT
- ESTONIA

- FRANCE
- GERMANY
- GREECE
- HUNGARY
- IRAN
- IRAK
- JAPAN

- JORDAN
- KAZAKHSTAN
- K.S.ARABIA
- KUWAIT
- MEXICO
- MOROCCO
- RUSSIA

- S. AFRICA
- SERBIA
- SPAIN
- THAILAND
-TUNISIA
- U.A.EMIRATES
-UKRAINE

Công ty Giải Pháp
Môi Trường WTM AB
Box 4 - Företagaregatan 18 SE-266 21,
Munka Ljungby, Thụy Điển
Tel: +46 (0)431 432330

Văn phòng HCM: 
6F Master Building,
41 – 43 - Tran Cao Van Str. Ward 6,
District 3, Ho Chi Minh City
(+84) 919 073 578 – thaibinh@wtm.se 

LIÊN HỆ


