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THƯ MỜI 
Tham dự hội thảo giới thiệu 

“Thiết bị xử lý rác thải y tế STERIFLASHTM ứng dụng công nghệ mới” 
 

Kính gửi: Ban lãnh đạo quý cơ quan, đơn vị 

Để giới thiệu, phổ biến giải pháp công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực 

xử lý rác thải độc hại, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ 

TP.HCM phối hợp với Công ty Giải Pháp Môi Trường WTM AB Việt Nam, tổ chức hội 

thảo giới thiệu “Thiết bị xử lý rác thải y tế STERIFLASHTM ứng dụng công nghệ 

mới”. 

Thiết bị xử lý rác thải y tế STERIFLASHTM sử dụng công nghệ mới của Thụy Điển, 

ứng dụng các quy trình phối hợp xử lý nghiền nhỏ, gia nhiệt, áp suất để khử trùng tuyệt 

đối các loại rác thải y sinh có nguy cơ lây nhiễm, độc hại cao biến đổi chúng thành các 

loại rác thải sinh hoạt thông thường có thể lưu trữ và xử lý cùng với rác thải đô thị. 

Thiết bị rất gọn nhẹ, mang tính cơ động cao, vận hành chi phí thấp, ứng dụng công 

nghệ xanh, không mùi, không phát thải khí độc hại và không tạo ra rỉ rác gây nguy hại 

đến môi trường. Các phòng khám, bệnh viện, trung tâm y tế dễ dàng sử dụng thiết bị này 

để xử lý tại chỗ các loại rác thải độc hại, tránh nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm do phải 

vận chuyển đến các trạm xử lý. 

Thời gian hội thảo: Từ 8g00 đến 10g00 - Thứ sáu, ngày 29/09/2017. 

Địa điểm                : Sàn Giao dịch Công nghệ TP. HCM - Techmart Daily  
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Trân trọng kính mời quý cơ quan, đơn vị đăng ký tham dự./. 
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