Solução para tratamento de
resíduos biológicos de fácil
instalação no próprio ambiente
de trabalho e ecologicamente
amigável

Uma solução de ponta para
instalação “On-Site” de
tratamento de resíduos médicos
A Envomed criou uma solução inovadora de tratamento de resíduos médicos “on-site”, desenvolvida
pela Maabarot Metal Works Ltd., uma empresa com amplo conhecimento técnico e mais de 30 anos
de experiência no fornecimento de máquinas industriais especializadas. Entendendo a necessidade
do mercado, investimos em um projeto de intensa pesquisa e desenvolvimento para produzir uma
solução revolucionária para o tratamento de resíduos médicos de uma perspectiva econômica e de
segurança ambiental.

O que é o Resíduo Hospitalar?
Aproximadamente 80% é resíduo comum
Aproximadamente 20% é perigoso, infeccioso e tóxico
O resíduo Hospitalar é definido pela Organização mundial da Saúde (OMA) como todas as
formas de resíduos gerado por instalações de saúde. De todo o resíduo Hospitalar Gerado, 15 a
20% são considerados potencialmente infectantes e perigosos, com mais de 260,000 infecções
de HIV, 21 milhões de infectados com Hepatite B e atualmente uma enorme quantidade de
pessoas infectadas pelo COVID 19 devido ao gerenciamento precário dos resíduos. Os Métodos
atualmente utilizados estão deixando uma herança perigosa para o meio ambiente e também
econômica.
A OMS estima que:
·
21 Milhões Infecções de HEPA B virus
·
2 Milhões Infecções de HEPA B virus
·
260,000 HIV virus
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Envomed 80 – Uma tecnologia
inovadora expandindo a
segurança ambiental
Uma solução revolucionária que tritura e esteriliza resíduos médicos, eliminando a necessidade de
armazenamento, transporte e incineração. O produto final é uma fase líquida que pode dispensada
no esgoto comum e um baixo volume de material triturado que pode ser dispensado como lixo
comum em coleta regular.
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Biocetic – Como ele funciona?
Como parte da nossa solução, com o resíduo triturado, ele passa por
um processo de esterilização enquanto é agitado de forma vigorosa.
Este processo tem sido estudao por anos e após muita pesquisa e
desenvolvimento estabelecemos uma solução moderna que elimina
as bactérias resistentes, esporos, vírus e esteriliza ao nível IV STAATT
O resíduo líquido é atóxico e pode ser descartado com segurança no
esgoto regular.
Nós chamamos de 'Biocetic' – o qual é baseado em um poderoso e
conhecido esporocida Ácido Paracético (PAA).

Efeito biocida do PAA
em Temperatura de
ação de 40oC
Tempo de ação (em minutos) de acordo com
método de suspensão do DLG com 107 - 108 CFU
/ ml nó inóculo inicial
0.01

Concentração (%) com PAA 100%

0.025

Tempo para a esterilizção
Bactérias Gram-Positiva
Staph. aureus

1

0.5

Strept. faecalis

1

0.5

Bactérias Gram-negativa
Enterobacter aerogenes

0.5

Ps. aeruginosa

1

0.5

Salmonella types

1

1

Sacch. cerevisiae

1

0.5

Cand. mycoderma

3

1

Penicilium camerunese

3

1

Asp. niger

10

5

Mucor spec.

3

1

Bac. cereus

1

0.5

Bac. subtilis

1

0.5

Thermophile sporulators

1

0.5

Clostridium perfringens

1

0.5

Yeasts

Molds

Sporulators

Bac. mesentericus

Source: major PAA producer

Apoiado pela excelência
em engenharia
Com nossa sede global em Israel e uma rede de
distribuidores em todo o mundo, a Envomed
tem uma participação verdadeiramente global.
Com base na reputação de Israel pela excelência
em engenharia, a Envomed é apoiada por mais
de 30 anos de experiência e know-how em
engenharia adquiridos pela Maabarot Metal
Works Ltd.
De fato, a tecnologia por trás do Envomed 80 já
foi aprovada pelo Ministério da Saúde de Israel.
Após sua estréia na maior feira médica
do mundo, MEDICA, em 2019, a Envomed
continuará presente em todas as principais feiras
médicas do mundo - não deixe de nos visitar!

Envomed – Aumentando sua
produtividade e economizando
dinheiro

Em menos de 20 minutos, the Envomed 80
esteriliza nível IV STAATT, reduzindo o volume
do resíduo em até 80%.

Envomed 80 – demosntrando o uso automatizado do Biocetic na esterilização dos resíduos
hospitalares.

Envomed 80 – Volume médio de resíduo
tratado por equipamento
No. de equipamentos

Volume de Resíduo tratado

Número de leitos /Habitantes

x1

Até 250 kg por dia

500/150.000 hab

x2

Até 500 kg por dia

1000/300.000 hab

x3

Até 750 kg por diaa

1500/450.000 hab

* A quantidade de ciclos por dia pode variar de acordo com o tipo de resíduo

Redução de 80%
do volume com a
trituração

Esterilizaando

Envia para o lixo
comum

Recomendações STAATT e boas
práticas de tratamento
A esterilização e internacionalmente aceita e definida como "A probabilidade de um único
microrganismo viável ser detectado e/ou no sistema após a esterilização"*. Quando analisamos a
eliminação do microrganismo do Sistema é aceitável para examinar a eficiência do processo em
termos de redução logarítmica dos dados.
* Fonte: Sean Moran. Sterilization and disinfection. In: Engineering science of water treatment unit
operations, 2018.

STAATT IV
Inativação de bactérias vegetativa, fungos e Virus lipofílico ou hidrofílico, parasitas e
Micobactérias a uma reduçaõ de 6log10 ou superior e uma inativação do esporo do B.
Stearothermophilus com uma redução a 6log10 ou maior

Cepas referencia

Taxa de redução

Geobacillus Stearothermophilus

> 6log10

BPT & Monitoramento de Performance
Para a Envomed, segurança é nossa prioridade.
Nós entendemos a importância do monitoramento constante e a integridade dos resultados dos
processos de esterilização. Geralmente este controle de qualidade tem um custo alto e é muito
complexo, visto isto, nós desenvolvemos o sistema de ‘Boas práticas de tratamento’ (BPT) , o
qual proporciona uma solução com ótimo custo benefício, possibilitando o monitoramento da
performance trazendo tranquilidade para o usuário.

Indicadores Biológicos e Químicos
A Envomed oferece os kits para a verificação da performance do
processo de esterilização contendo os indicadores biológicos
recomendados pelo STAATT. Os kits contém 106 Geobacillus
Stearothermophilus‘, proporcionando testes rotineiros de acordo com a
STAATT nível IV sem a necessidade de um laboratório externo.
A envomed também oferece “Tinta reativa” indicador da concentração
do PAA para o monitoramento de todos os parâmetros do processo.

Especificações do Envomed Model 80
Dimensões
Dimensão

1670 X 785 X 1450mm (WxDxH)

Peso

860 kg

Temperatura de operação
Temperatura

5°C to 40°C

Umidade

30% to 70% Não Condensada

Dimensão do separador Sólido/Líquido
Dimensões

1000 X 780 X 1930 (WxDxH)

Peso

170 kg

Dimensão

700 X 630 X 470 (WxDxH) *

Peso

46 kg *

* Manual unit option
Dimensão do compartimento de resíduo in-natura
Dimensões

430 X 600 (WxD)

Capacidade de resíduo por ciclo

80 liters

Alimentação
Voltage

380-400 Vac + N + G, 50 (60) Hz, 32 (A)

Conexões (água, drenagem e ar comprimido)
Conexão de água

¾ BSP

Temperatura da água

10 to 40 °C

Fluxo médio de água

≥6 l/min

Conexão do esgoto

2"

Conexão de ar comprimido

¼"

Pressão de ar comprimido

6-10 bar

* Qualidade da água potável, mín. 2,5 bar de pressão estática.

Dados funcionais por ciclo
Duração do ciclo

15-20 min

Efetividade

STAATT level IV

Consumo de energia por ciclo

0.9kWh

Certificações e Acreditações
Technology approved by the Israeli MOH
CE: IEC61010_1, EN61010-1, Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU
EMC certification EN 61326-1:13, Class A
ISO 9001:2015, RoHS Compliant

Be Part of the Solution

Bazelet St. 12, Tzur Ygal,
4486200, Israel
envomed.com

