
De milieuvriendelijke en 
kostenbesparende oplossing voor 

de verwerking van biologisch 
gevaarlijk medisch afval.

EEN GROENE 
OPLOSSING 

IN EEN 
RODE DOOS

WWW.REDBAG.COM

BESCHERM 
HET MILIEU MET DUURZAME 

OPLOSSINGEN

VERWERK 
MEDISCH AFVAL TER PLAATSE

GARANDEER 
CORRECTE STERILISATIE 

REDUCEER 
UW LANGETERMIJNAANSPRAKELIJKHEID

Maakt van medisch 
afval en vertrouwelijke 

media onherkenbare, 
gesteriliseerde confetti.



BEZOEK REDBAG.COM OM TE ZIEN HOE SSM WERKT

RED BAG SSM-SYSTEEM
Het systeem is gemakkelijk te installeren, 
neemt een kleine 28 vierkante meter plaats in, 
is voordelig en kan worden geïmplementeerd 
zonder startkapitaal. Het produceert geen 
kwalijke geuren en werkt zonder schadelijke 
chemische stoffen.

KLANTEN DIE KIEZEN VOOR 
OPLOSSINGEN VAN RED BAG
Onze klanten zijn ziekenhuizen, klinische lab-
oratoria en andere instellingen en bedrijven 
die actief zijn in de gezondheidszorg, waar-
onder bedrijven uit de biotechnologische en 
farmaceutische sector, in de Verenigde Staten, 
Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Europa.

RED BAG STOOMSTERILISATIE EN 
MACERATIE (SSM)
SSM zorgt ter plaatse voor gelijktijdige versni-
jding en sterilisatie van biologisch gevaarlijk 
medisch afval. Door middel van SSM verwerkt 
afval is gesteriliseerd, veilig en onherken-
baar. Het kan worden gerecycled of naar een 
afvalstortplaats worden gevoerd.

VERWERKING TER PLAATSE
Voorkomt de potentiële aansprakelijkheid 
die gepaard gaat met morsen van biologisch 
gevaarlijk materiaal of verkeerde omgang 
ermee tijdens het transport. Door middel van 
SSM verwerkt materiaal is gegarandeerd veilig 
voor het uw gebouwen verlaat.



BEZOEK REDBAG.COM OM TE ZIEN HOE SSM WERKT

DE STOOMSTERILISATIE EN MACERATIE 
(SSM) VAN RED BAG IS GESCHIKT VOOR DE 
VERWERKING VAN:

 � Biologische agentia en infectieus materiaal.

 � Naalden, spuiten en chirurgisch materiaal voor 
eenmalig gebruik.

 � Pathogenen: bacteriën, virussen, schimmels en 
andere infectieuze agentia.

 � Sommige farmaceutica.

 � Bloedproducten en lichaamsvloeistoffen.

 � Besmette dierenkarkassen (tot 18 kg) en besmet 
ligstro.

 � Gecontamineerd plastic.

 � Containers voor scherpe voorwerpen en naalden.

 � Vertrouwelijke media en geheim te houden 
materiaal.

Van al deze items kan in ongeveer 
30 minuten gesteriliseerd, 

recyclebaar op confetti lijkend 
materiaal wordt gemaakt.

AFVAL  
is na ongeveer 
30 minuten 
gesteriliseerd, 
veilig, 
onherkenbaar 
en recyclebaar.

MEER WETEN?
Bezoek RedBag.com om 
onze video’s en klanten-
profielen te bekijken.



WWW.REDBAG.COM

VOOR MEER DUURZAAMHEID

Red Bag Solutions 
spitst zich toe op de 

bescherming van het 
milieu via duurzame 

technologieën.

In de Verenigde Staten belandt jaarlijks bijna 1 miljoen ton gereglementeerd medisch afval op stortplaatsen. 
Red Bag Solutions biedt u voordelige, snel te implementeren en milieuvriendelijke technologie om biologisch 
gevaarlijk afval te behandelen en geschikt te maken voor andere doeleinden. Met ons als uw partner, kan u er 
zeker van zijn dat uw afval gesteriliseerd is, en dat zonder gevaarlijke chemicaliën. Het proces gaat ook niet 
gepaard met kwalijke geurtjes of lawaai van meer dan 80 Db. Dankzij het vermogen om uw door Red Bag 
Solutions behandeld biologisch gevaarlijk afval geschikt te maken voor andere doeleinden, bent u verlost van 
de aansprakelijkheid van wieg tot graf en beschikt u in plaats daarvan over een duurzame oplossing van wieg 
tot wieg. 

In de onderstaande illustratie ziet u hoeveel broeikasgassen er vrijkomen bij verschillende methoden voor het 
behandelen van 45,5 ton biologisch gevaarlijk medisch afval. 

Vergelijk de totale broeikasgasemissie die uw huidige methode voor het behandelen van 
gereglementeerd medisch afval veroorzaakt met onze duurzame oplossing.  

Bezoek www.redbag.com/sustainability
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Redbag Solutions®

Baltimore, MD USA
Tel: +1-443-524-4245

Redbag Europe 
Redbag Europe is a trading name of Combined Recycling Solutions B.V. 

Steeg 10, NL 9433 PG Zwiggelte
Tel: +31 (0)88-0080300

e-mail: info@redbageurope.nl


