
 

 المرسالت الطبية 

نقدم جميع الحلول وكافة الخدمات الالزمة 

للمنشات الطبية ومع تطور البحث العلمي والعمل 

المستمر على تحقيق جودة عالية وكفاءة منطورة 

الء وبسبب اهدافنا المرجوة الرضاء كافة العم  

 

الخدمات المقدمة من قبل شركة 

الطبية ... المرسالت   

 

السالمة بكافة انواعها وتقديم جميع مراقبة كباين &

الخدمات الالزمة لكباين السالمة البيولوجيهة 

 بما فيها من

 تغيير الهيبا فيلر الخاص بكل كبينة .1

توفير كافة قطع الغيار واالكسسوارات  .2

 الالزمة للكبائن

 تعقيم الجزئي والكلي للكبائنتطهير و ال .3

فحص كبائن السالمه البيولوجيه وتحديد مابها  .4

ومعايرة الكبائن باجهزة خاصة  مشاكل من

 المعتمدهللمعايرة واصدار شهادات المعايرة 

من قبل وزارة الصحة وهيئات اعتماد 

 المنشئات الصحية

&   تعقيم باحدث الوسائل واالجهزة بتوفر كادر 

 متدرب ذات خبرة  بشروط التعقيم

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Mursalat  medical Offers innovative products 

  & solutions for environmental microbial 

Decontamination in variety of applications. 

   

 

 

Technology is extremely useful in sterile areas 

Of healthcare “pharmaceuticals life sciences& 

 

 

 

  

 
 
[Adventure Works] 



 

 

 

 

 االماكن الخاصة بالتعقيم

مؤسسة صحية ان تحافظ على من الواجب االساسي على كل 

اي عدوى وقد اصبح  لتفادي حصول درجة عالية من التعقيم  

 اي كافة اجزاء المستشفى بدونلضروريا وملحا   هذا االمر

استثناء بمافيها  )غرف العمليات بكافة انواعها وغرف 

لحقة بالمستشفى  وغرف العناية الم والمختبراتالمرضى 

المركزة وغرف المرضى العامة والخاصة والعيادات الداخلية 

 والخارجية  وبعض االجهزة المستخدمة كالكبائن البيولوجية

لما لها من  واليمكن ان ننسى اماكن تحضير الطعام  ان  وجدت

والتطهير  ضرورة تستدعي التعقيم  

 المواد المستخدمة في التعقيم

تم اختيار المواد المراد التعقيم بها بعناية  فائقة وضمن لقد 

دراسات  وابحاث عميقة   لتوفر شروط مالئمة للكادر المهني 

ولتحفظ امن وسالمة المحيط   دون نسيان االهمية الملحة 

 لسالمة االجهزة المتواجدة في اماكن التعقيم 

   www.logtag-jordan.com  

وكيفية الكشف عن نتيجة التعقيم جهزة التعقيما  

 

عملية التعقيم باجراءات معينة ودقيقة  من قبل الكادر  أتبد

المسؤول عن التعقيم ويتم استخدام احدث االجهزة التي تم 

فحصها وتجربتها في بيئات جرثومية فائقة تفوق التعداد 

المحتمل تواجده في المحيط العام لغرف العمليات او المخابر 

نات فحص وقد اثبت فعالية  كبيرة وذلك من خالل اجراء عي

جرثومي للمنطقة التي تم تعقيمها وكانت النتيجة مطابقة للقيم 

 المطلوبة

 

وشهادات معايرة  فلتر لكبائن السالمةHEPA تغيير 

 كبائن السالمة

 

 لشركات وكيلة وهى 8991عام  منذ هذاالمجالي ف الشركه تعمل

 فى التدريب تلقى فريق على وتعتمد السالمه كبائن صناعه فى كبرى

 تدريب شهادات على وحاصل السالمه بكبائن الخاصه المصانع اهم

حيث  يتقن طاقم العمل تغيير الهيبا فيلتر الخاص  الشركات هذه من

بكل كبينة بشكل امن ويحقق شروط السالمة كما يتم اصدار شهادات 

ن قبل وبعد تركيب الفالتر ويتم توثيقها من قبل ئمعايرة  خاصة بالكبا

  جهات مختصة بذلك  

 

www.hepa-applications.com 

 

 

 

 

 

 االجهزة الخاصة بالمعايرة

 

واالكثر  يتم استخدام احدث االجهزة

والمعتمدهفىهذاالمجالوالتابعهللمواصفاتالمطلوبهمنوزارهاتطورا

هذه االجهزة   خضعتبائن السالمة حيث في معايرة كلصحة

لفحوص معايرة  خاصة من بلد المنشا  لتكون على جاهزية 

 ودقة عالية في نتائج فحص الكباين  .

 

 

 

 

http://www.logtag-jordan.com/
http://www.hepa-applications.com/

