Furnizarea unei soluții accesibile
și ecologice de tratare in situ a
deșeurilor medicale

Furnizarea unei soluții de ultimă
oră pentru tratarea in situ a
deșeurilor medicale
Envomed a creat o soluție inovatoare de tratare a deșeurilor medicale la fața locului, care este
dezvoltată de Maabarot Metal Works Ltd., o companie cu vaste cunoștințe tehnice și o experiență
de peste 30 de ani în furnizarea de mașini industriale specializate. Înțelegând nevoia pieței, am
intreprins o cercetare și dezvoltare intensivă pentru a produce o soluție pentru tratarea deșeurilor
medicale revoluționară din punct de vedere
economic, al siguranței și al mediului.

Sigur, Eficient & Ecologic
Ce sunt deseurile medicale?
Circa 80% deseuri generale
Circa 20% periculoase, infectioase & toxice
Deșeurile medicale sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca fiind toate
formele de deșeuri generate de unitățile sanitare. Din totalul deșeurilor medicale generate,
15-20% sunt considerate potențial infecțioase și periculoase, peste 260.000 de infecții cu HIV și
21 de milioane de infecții HEPA B fiind contractate doar prin gestionarea insuficientă a acestor
deșeuri. Metodele existente de tratare a deșeurilor medicale lasă în urmă o amprentă puternică,
atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere ecologic.
Organizația Mondială a Sănătății estimează:
· 21 milioane de infectii cu virusul HEPA B
· 2 milioane de infectii cu virusul HEPA C
· 260.000 de infectii cu virusul HIV
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Envomed 80 - o tehnologie
inovatoare pentru imbunatatirea
siguranței pentru mediu
O soluție internă revoluționară care distruge și sterilizează deșeurile medicale, eliminând necesitatea
depozitării, transportului și incinerării. Produsul final este o fază lichidă care poate fi evacuata in
sistemul obisnuit de canalizare și un volum mai mic de deșeuri mărunțite, care pot fi eliminate
impreuna cu deșeurile municipale.
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Biocetic – Cum functioneaza?
Ca parte a soluției noastre, odată ce deșeurile au fost mărunțite, trec
printr-un proces de sterilizare în timp ce sunt riguros agitate. Acest
proces a fost intens studiat și, dupa ani de cercetare și dezvoltare, am
stabilit soluția finală, eliminând sporii bacterieni rezistenți și sterilizați
la nivelul STAATT IV. Lichidul rezidual este netoxic și poate fi evacuat
în siguranță în sistemul obisnuit de canalizare.
Il numim 'Biocetic' - care se bazează pe cunoscutul puternic
sporicid Acid Peracetic (PAA).

Efectul biocid al PAA la
temperatura de 40oC
Timpi de ucidere (în minute) în conformitate cu
metoda de suspensie a DLG cu 107 - 108 UFC / ml
în inoculul inițial
Concentratia de aplicare (%)
PAA 100%

0.01

0.025

Durata de sterilizare
Bacterii Gram-Pozitive
Staph. aureus

1

0.5

Strept. faecalis

1

0.5

Enterobacter aerogenes

1

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

Gram-negative Bacteria

Drojdii

Mucegaiuri

Sporulatori

Bac. mesentericus

Sursa: important producător PAA

Susținut de excelența
în inginerie
Cu sediul în Israel și o rețea de distribuitori
in întreaga lume, Envomed are o privire cu
adevărat globala.
Bazându-se pe reputația Israelului de excelența
în inginerie, Envomed este susținut de peste 30
de ani de experiență și know-how ingineresc
câștigat de Maabarot Metal Works Ltd.
De fapt, tehnologia din spatele Envomed 80
a fost deja aprobată de Ministerul Israelian al
Sănătății.
După debutul său la cel mai mare târg medical
din lume, MEDICA, în 2019, Envomed va continua
să fie prezent la toate târgurile medicale majore
din întreaga lume - asigurați-vă că ne faceți o
vizită!

Envomed – Cresterea productivitatii
& Economii pentru dvs
In mai putin de 15 minute, Envomed 80
realizeaza sterilizare STAATT de nivelul IV,
reducand volumul deseurilor cu pana la 80%.

Envomed 80 - demonstrarea utilizării automate a Biocetic în aparatul de sterilizare a deșeurilor
medicale.

Envomed 80 - Volumul tipic de deșeuri
tratate per aparat(e) în funcție de numărul
de paturi
Nr. de aparate Envomed 80

Volum de deseuri tratat

Numar estimated de paturi

x1

Pana la 250 kg pe zi

500

x2

Pana la 500 kg pe zi

1000

x3

Pana la 750 kg pe zi

1500

* 1 tura pe zi poate varia functie de amestecul de deseuri medicale

Maruntire cu
reducerea cu
80% a volumului

Sterilizare

Evacuare cu deseurile
municipale obisnuite

Recomandari STAATT & Bune
practici de tratare
Sterilizarea este la nivel internațional acceptat a fi definită ca "probabilitatea apariției unui singur
microorganism viabil pe și/sau într-un sistem după sterilizare"*. Atunci când se analizează eliminarea
microorganismelor dintr-un sistem, este acceptabil să se examineze eficacitatea în ceea ce privește
reducerea logaritmica realizată prin proces.
* Sursa: Sean Moran. Sterilization and disinfection. In: Engineering science of water treatment unit
operations, 2018.

STAATT IV
Inactivarea bacteriilor vegetative, ciupercilor și virusului lipofil sau hidrofil, a paraziților și a
micobacteriilor la o reducere de 6log10 sau mai mare și o inactivare a sporilor de
stearothermophilus la o reducere de 6log10 sau mai mare

Tulpină bacteriană de referință

Rata reducere

Geobacillus Stearothermophilus

> 6log10

GTP & Monitorizarea performantei
La Envomed, siguranta este cea mai inalta prioritate.
Înțelegem importanța monitorizării de rutină și integritatea rezultatelor procesului de sterilizare.
Adesea, acest lucru vine la costuri și complexitate ridicate, astfel că am dezvoltat un sistem "Bune
practici de tratament" (GTP), care oferă o soluție rentabilă in situ, permițându-vă capacitatea de a
monitoriza performanța și de a avea constiinta linistita.

Indicatori biologici si chimici
Pentru a efectua o inspecție de rutină a performanței procesului de
sterilizare, Envomed poate furniza kituri care conțin indicatori biologici
recomandați de STAATT. Setul conține 106 spori bacterieni Geobacillus
Stearothermophilus, permițând teste de rutină în conformitate cu
recomandările de sterilizare STAATT de nivel IV, fără a fi nevoie de un
laborator extern.
Furnizează, de asemenea, indicatori "Cerneală reactivă" pentru
monitorizarea frecventă a concentrației PAA și a parametrilor procesului.

Specificatii Envomed Model 80
Dimensiuni aparat
Dimensiuni

1670 X 785 X 1450mm (WxDxH)

Greutate

860 kg

Conditii ambientale de operare
Temperatura

5°C pana la 30°C

Umiditate

30% pana la 70% fara condens

Dimensiuni separator Solide/Lichide
Dimensiuni

1000 X 780 X 1930 (WxDxH)

Greutate

170 kg

Dimensiuni

700 X 630 X 470 (WxDxH) *

Greutate

46 kg *

* Optiunea unitate
Dimensiuni compartiment deseuri brute
Dimensiuni

430 X 600 (WxD)

Capacitate deseuri per ciclu

80 litri

Conexiuni necesare (alimentare electrica)
Tensiune (rezistenta incalzire apa incorporata)

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

Tensiune (rezistenta incalzire apa externa)

380-400 Vac + N + G, 50 (60) Hz, 16 (A)

Conexiuni necesare (apa, canalizare si aer comprimat)
Conexiuni apa

¾ BSP

Gama de temperatura alimentare cu apa

10 pana la 40 °C

Temperatura apei de alimentare (optiunea rezistenta

43 °C

Debit mediu de apa

≥6 l/min

Conexiune canalizare

2"

Conexiune aer comprimat

¼"

Presiune aer comprimat

6-10 bar

* calitate apa potabila, min. 2.5 bar presiune statica.

Date functionale per ciclu
Durata ciclului

In mod obisnuit 15-20 minute

Eficacitate

STAATT nivel IV

Consum electricitate per ciclu

0.9 kW/h

Acreditari & Certificari
Tehnologie aprobata de Ministerul Sanatatii al Israel
CE: IEC61010_1, EN61010-1, Directiva 2014/35/UE pentru joasa tensiune (LVD)
Certificare EMC EN 61326-1:13, Clasa A
ConformitateISO 9001:2015, RoHS

Be Part of the Solution

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

