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Chất Thải Rắn

Thiết Bị Tiệt Khuẩn Chất
Thải Y Tế Có Nguy Cơ
Lây Nhiễm

Tiếng Việt

Newster

®

là công nghệ được cấp bằng sáng chế dùng trong lĩnh vực xử lý chất thải y tế, dựa
trên phương pháp xử lý nhiệt ma sát, không đốt. Phần thải ra được tiệt khuẩn, nghiền mịn và giảm khối lượng
và trọng lượng. Các tổ chức chính phủ quốc tế thử nghiệm, chứng nhận cấp bằng sáng chế và chứng nhận cho
công nghệ Newster. Sử dụng các công nghệ tại cơ sở làm giảm đáng kể chi phí xử lý, tăng chất lượng vệ sinh,
nâng cao tính an toàn cho con người và góp phần giảm lượng chất thải y tế từ cơ sở chăm sóc sức khỏe thông
qua các đợt đào tạo mục tiêu. Công nghệ này cũng làm giảm tác động đến môi trường của hiện tượng khí thải
nhà kính và rủi ro phát sinh từ quá trình vận chuyển chất thải truyền nhiễm.

Chu Trình Kín của Công Nghệ Newster®
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1
giai đoạn 1

Người vận hành đưa
chất thải y tế vào
khoang, đóng nắp và
nhấn nút khởi động chu
trình.

Giai đoạn 1. Nạp và
khởi động: rôto mạnh

mẽ, được trang bị lưỡi
thép không gỉ bắt đầu
quay chậm và nghiền vật
liệu đồng thời nhiệt độ
tăng lên.

giai đoạn 2

Khi vật liệu bị xé nhỏ, tốc
độ tăng và nhiệt độ tăng
cho đến khi bắt đầu giai
đoạn bốc hơi. Giai

đoạn 2. Chất lỏng
bốc hơi: nhiệt độ vẫn
duy trì ở mức ổn định
cho đến khi độ ẩm bốc
hơi.

giai đoạn 3

giai đoạn 4

Giai đoạn 3. Đạt đến
nhiệt độ tiệt khuẩn
cần thiết: nhiệt độ tăng

trở lại đạt 150°C, nhiệt
độ chính xác để tiệt
khuẩn. Giai đoạn 4.
Làm mát: chất thải
được làm mát bằng các
tia nước ngắn cho đến
khi đạt tới 95 °C.

giai đoạn 5

Giai đoạn 5. Tháo
xả: chu trình hoàn tất.

Chất thải đã qua xử lý,
hiện đã được tiệt khuẩn,
tháo xả tự động. Trong
toàn bộ chu trình, nhiệt
độ chất thải được đo
theo thời gian thực và
đạt đến độ chính xác cao
bằng các thiết bị cảm
biến được cấp bằng
sáng chế.
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Cách thức hoạt động của Công Nghệ Newster®
Newster là công nghệ xử
lý bằng nhiệt ma sát.
Trong buồng tiệt khuẩn
kín, rôto mạnh mẽ được
trang bị lưỡi dao xử lý
chất thải bằng cách gây
tác động và tạo ma sát,
nghiền mịn vật liệu.
Năng lượng sinh ra tạo
nhiệt độ cần thiết để tiệt
khuẩn. Vì lý do này, quy
trình.

Newster không yêu cầu
phải có hơi áp suất bên
trong buồng để đạt nhiệt
độ 150°C. Thời gian tiếp
xúc với nhiệt và các
thông số chu kỳ được
PLC kiểm soát. Trong
suốt chu kỳ, nhiệt độ bên
trong buồng được đo
chính xác theo thời gian
thực bằng các thiết bị
cảm biến được cấp bằng
sáng chế.

Quá trình xử lý được
thực hiện trong một
buồng nén, do đó tránh
được mọi rủi ro cho môi
trường hoặc người vận
hành. Hệ thống Newster
cắt nhỏ chất thải để cho
phép nhiệt lan tỏa đồng
đều. Các mảnh rác thải
nhỏ được làm nóng sâu
bên trong, không chỉ ở
bề mặt bên ngoài, trong
thời gian đủ dài để tiêu

diệt vi sinh vật và vi
khuẩn. Không sử dụng
hóa chất để tiệt khuẩn
chất thải. Kết quả tiệt
khuẩn được chứng minh
bằng các phân tích vi
sinh trên các xét nghiệm
dư lượng thải và hiệu
quả bằng chỉ thị sinh học
có chứa bào tử Geobaciullus Stearo-thermophilus ATCC 7953 với nồng
độ Log6.
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Dễ sử dụng, hiệu quả kinh tế và đáp ứng các yêu cầu của bệnh viện
Thiết bị được thiết kế
theo nhu cầu của cơ sở
y tế và có thể được lắp
đặt tại cơ sở trong một
phòng nhỏ. Thiết bị này
có thể được trang bị hệ
thống cân và làm sạch
thùng rác.

Kết nối điện, cung cấp
nước và thu gom nước
thải là những yêu cầu
bắt buộc. Công nghệ này
rất dễ sử dụng. Người
vận hành có các kỹ năng
cơ bản và qua khóa đào
tạo hai đến bốn ngày do
Newster cung cấp có thể

dễ dàng vận hành thiết
bị này. Newster cũng
đào tạo cho nhân viên
bảo trì và bảo dưỡng,
giúp giảm thời gian thiết
bị không hoạt động. Chi
phí hoạt động, bao gồm
chi phí tiêu thụ năng
lượng, bảo trì, chi phí

cho nhân viên vận hành
và vật tư tiêu hao, cho
phép giảm đáng kể chi
phí xử lý chất thải (ở Ý là
từ 50% đến 70%).
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Có thể xử lý chất thải với hệ thống Newster®
Trước

Công nghệ Newster xử
lý tất cả các loại chất thải
y tế: nhựa, giấy, vải,
cotton, xenluloza, thủy
tinh, các bộ phận kim
loại nhỏ, vật sắc nhọn,
ống tiêm, hộp thoát
nước, PPE, v.v.
Các quy định cụ thể
nghiêm cấm xử lý: vật
liệu phóng xạ, dễ cháy
nổ, v.v.

Chất thải đã tiệt khuẩn,
xử lý có khối lượng ít
hơn 70-75% khối lượng
ban đầu, ít hơn 20-30%
trọng lượng ban đầu.

Sau

Phần thải ra phải không
thể được nhận ra, ở
trạng thái khô, trơ và
không mùi

Lý do nên chọn công nghệ Newster®
Sử dụng công nghệ Newster trong môi trường bệnh viện sẽ mang đến tất cả các lợi ích
của việc xử lý chất thải tại cơ sở.
■ Chất lượng vệ sinh
bệnh viện và kiểm soát
lây nhiễm xuất sắc đã
được chứng minh
■ Giảm tổng lượng chất
thải phát sinh (cải thiện
kết quả tái chế)
■ Kiểm soát trọng lượng
trước và sau xử lý
(được thiết bị tiệt
khuẩn ghi lại)
■ Giảm chi phí xử lý

■ Giảm rủi ro phát sinh
từ quá trình vận
chuyển chất thải dễ lây
nhiễm
■ Có thể lưu trữ chất thải
đã qua tiệt khuẩn trong
thời gian dài không
chiếm nhiều không
gian
■ Giảm chi phí vận
chuyển và lưu trữ do
trọng lượng và khối
lượng giảm

■ Giảm chi phí liên quan
đến tác động phòng
ngừa
■ Cơ hội khởi động các
dự án thu hồi năng
lượng bằng cách tận
dụng chất thải tiệt
khuẩn làm nhiên liệu
tái chế từ rác thải
(RDF)
■ Giảm nguy cơ lây
nhiễm trong bệnh viện

■ Nâng cao công tác
quản lý chất thải (bắt
đầu từ buồng bệnh
nhân) và trách nhiệm
(tạo truy xuất nguồn
gốc từ buồng bệnh
nhân)
■ Giảm các nguy cơ
trong hoạt động chăm
sóc sức khỏe và tranh
chấp liên quan đến sự
cố với nhân viên

Thân thiện với môi trường

Chất Thải Rắn

Thiết bị tiệt khuẩn Newster® không sinh ra các chất gây ô nhiễm có hại cho sức khỏe
hoặc môi trường!
Chất thải được tiệt khuẩn ở trạng thái trơ và an toàn
Giảm phát thải khí nhờ các cột ngưng tụ
Chứng nhận tuân thủ các quy định về môi trường
Lượng phát thải CO2 thấp

www.newstergroup.com
ISO 9001:2008
Chứng nhận TUV

market@newstergroup.com
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