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Αυτόματα συστήματα απολύμανσης καθαρών χώρων
(Clean Room Bio-decontamination) με την βοήθεια
ατμών υπεροξειδίου του υδρογόνου (Vaporized H2O2)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η σωστή απολύµανση (Bio-decontamination) των καθαρών χώρων παραγωγής, έχει
µεγάλη σηµασία στη βιοµηχανία των φαρµακευτικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων,
καθώς διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος, αλλά και τις συνθήκες
υγιεινής (sanitary conditions) του χώρου παραγωγής, προστατεύοντας επιπλέον τους
χειριστές και το περιβάλλον.
Οι ατµοί του υπεροξειδίου του υδρογόνου Η2Ο2 ως γνωστό είναι
το ιδανικότερο µέσον απολύµανσης για τις βιοµηχανίες φαρµάκων,
βιοτεχνολογίας, τροφίµων και καλλυντικών. Μέχρι προσφάτως η
τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείτο σε συγκεκριµένα κρίσιµα σηµεία των
µηχανών (π.χ. Isolators ...) ή σε κάποιες συγκεκριµένες φάσεις της
παραγωγικής διαδικασίας.
Αυτό
συνέβαινε κυρίως
γιατί οι µέχρι σήµερα
χρησιµοποιούµενες συσκευές που παράγουν ατµούς
υπεροξειδίου του υδρογόνου δεν είχαν τα χαρακτηριστικά
ή την απαιτούµενη ισχύ για χρήση σε µεγάλους όγκους.
Την λύση έρχονται να δώσουν οι νέες ειδικές
ολοκληρωµένες µονάδες απολύµανσης µε γεννήτριες
ατµών
υπεροξειδίου
E.S.TECH,
τις
οποίες
και
αντιπροσωπεύουµε στην Ελλάδα.
Οι γεννήτριες αυτές έχουν µεγάλο εύρος δυναµικότητας,
καλύπτοντας καθαρούς χώρους µέχρι 800 m3 ανά µονάδα.
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Εφαρμογή στη Βιομηχανία Φαρμάκων & Βιοτεχνολογίας
•

Ιδανική εναλλακτική λύση στις κοινές και
συνήθεις πρακτικές χρήσεις χηµικών
απολυµαντικών κατά την αποστείρωση
στείρων χώρων & φίλτρων HEPA, τα οποία
χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά επικίνδυνα
για την υγεία.

•

∆υνατότητα πραγµατοποίησης αυτόµατων
κύκλων απολύµανσης εάν ενσωµατωθεί
στο σύστηµα κλιµατισµού και αερισµού, µε
τη
χρήση
µόνο
της
γεννήτριας
υπεροξειδίου του υδρογόνου (χωρίς τη
χρήση ειδικών εξαρτηµάτων διάδοσης του
ατµού.

•

Απολύµανση απόλυτων φίλτρων
(HEPA) που χρησιµοποιούνται µέσα
σε συσκευές επικίνδυνων ουσιών
(biohazard).

•

Xρήση σε χώρους που γίνεται
γέµισµα και κλείσιµο στείρων ή
ευπαθών προϊόντων καθώς και για
προϊόντα που απαιτούν άσηπτο
περιβάλλον (Isolators...).

•

Απολύµανση εργαλείων η εξωτερικών συσκευασιών & υλικών.

•
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Αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης με χρήση ατμών υπεροξειδίου του
υδρογόνου
Έχει αποδειχθεί ότι οι ατµοί υπεροξειδίου του
υδρογόνου έχουν µεγάλη αντι-µικροβιακή δράση
ενάντια σε βακτήρια που αναπτύσσονται σε
νοσοκοµεία όπως επίσης ενάντια σε σπόρους
βακτηρίων (bacterial spores) των πιο ανθεκτικών
στελεχών σε απολυµάνσεις.
Μεταξύ των µικροοργανισµών που καταστρέφονται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι:
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Clostridium botulinum, Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans και Mycobacterium tuberculosis.

Οι
βιολογικοί
δείκτες
που
χρησιµοποιούνται
στη
διαδικασία
απολύµανσης δείχνουν σηµαντική
µείωση του µικροβιακού φορτίου
µετά τον κύκλο απολύµανσης µε
χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Παράλληλα η διαδικασία απολύµανσης είναι γρήγορη, πλήρως
ελεγχόµενη, µε άριστη επαναληψιµότητα και πιστοποιήσιµη (validated) ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή
ποιότητα και πιστότητα του συστήµατος.

Πλεονεκτήματα χρήσης των ατμών Η2Ο2 (Vapor)
•
•
•
•

Η διαδικασία είναι γρήγορη, απλή, χαµηλού κόστους & επαναλήψιµη.
Ο κύκλος απολύµανσης µπορεί να αυτοµατοποιηθεί πλήρως.
Η διαδικασία µπορεί να προσαρµοστεί σε µεγάλους ή µικρούς χώρους εύκολα.
Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) είναι χηµικά συµβατό µε πολύ µεγάλη
γκάµα υλικών χωρίς τοξικά υπολείµµατα.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) είναι φιλικό στο περιβάλλον και
τα υποπροϊόντα που παράγει είναι ατµοί νερού και οξυγόνο δηλαδή
µη τοξικά υπολείµµατα τα οποία υπάρχουν ήδη στη φύση.
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Δυναμικότητες συστημάτων
Οι ειδικές αυτές µονάδες/γεννήτριες ατµού υπεροξειδίου (Η2Ο2 Vapor)
E.S.Tech
απαντώνται σε 14 µοντέλα µε ισχύ ως 44kg/h όπως φαίνεται και στο πιο κάτω πίνακα.

Ειδικά οι σειρές 3-4-5 είναι ειδικά σχεδιασµένες για την αποστείρωση καθαρών χώρων
(Clean Rooms) όπου το σύστηµα του κλιµατισµού είναι ήδη εγκατεστηµένο και το οποίο
είναι δυνατό να δηµιουργήσει πλήρη ανακυκλοφορία του αέρα για τον έλεγχο της
θερµοκρασίας και της υγρασίας και πλήρη απόρριψη του αέρα για το τελικό «ξέπλυµα»
του χώρου στο τελικό στάδιο της αποστείρωσης.
Η παραγωγή ατµών υπεροξειδίου ξεκινά από 2,4 kg/h και φτάνει τα 44kg/h που επιτρέπει
την κάλυψη χώρων παραγωγής έως και 400m2. Η εγκατάσταση της γεννήτριας
περιλαµβάνει και την ενσωµάτωση στο σύστηµα αερισµού – κλιµατισµού. Για τον
καθορισµό του σωστού µεγέθους λαµβάνεται υπ’ όψιν όχι µόνο ο όγκος του προς
απολύµανση χώρου αλλά και το υπάρχον σύστηµα αερισµού – κλιµατισµού.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ:
Ζητήστε µας να σας επισκεφτούµε και να σας παρουσιάσουµε από κοντά τα
συστήµατα αυτόµατης απολύµανσης καθαρών χώρων µε τη βοήθεια
ατµών H2O2 αλλά και να συζητήσουµε µαζί για το πώς µπορούµε να
αναβαθµίσουµε τους υπάρχοντες χώρους παραγωγής σας.
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