Förser en Hållbar &
Kostnadseffektiv Lösning för
Hantering av Sjukvårdsavfall

Den Innovativa Lösningen
för Avfallshantering av
Sjukvårdsavfall
Envomed har skapat en innovativ lösning, som utvecklats av Maabarot Metal Works Ltd som har
lång erfarenhet och teknisk kompetens med över 30 års erfarenhet i att förse marknaden med
specialiserad industrimaskineri. FGenom att förstå marknadens behov så har Envomed genomgått
en forskningsintensiv process för att kunna skapa en revolutionerande lösning för avfallshantering
av sjukvårdsavfall med fokus på hållbarhet, säkerhet och miljö.

Vad är Sjukvårdsavfall?
Ungef. 80% Allmänt Avfall
Ungef. 20% Farligt, Smittförande & Giftigt Avfall
Sjukvårdsavfall är definierat av Världshälsoorganisationen som all typ av avfall som genereras av
sjukvården. Av sjukvårdsavfallet så uppskattas 15-20% vara potentiellt smittförande samt farligt
med enbart 260.000 HIV-infektioner samt 21 millioner HEPA B som smittas genom otillräcklig.
De nuvarande metoderna för hanteringen lämnar efter sig ett stort klimatavtryck både
eknomiskt samt miljömässigt.

WHO uppskattar följande smitta pga otillräcklig
hantering:
· 21 Miljoner HEPA B virusinfektioner
· 2 Miljoner HEPA C Virusinfektioner
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Envomed 80 – En Innovativ
Teknologi för ökad Säkerhet och
Miljömedvetenhet
En revolutionär lösning som strimlar samt sterilizerar sjukvårdsavfall och på så sätt eliminerar
behovet av transport samt förbränning. Slutprodukten är en vätskefas som kan tappas i det vanliga
avloppssytemet och ett komprimerat avfall i fast format som enkelt kan sorteras som hushållsavfall.
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Biocetic – Hur fungerar det?
Då det smittförande avfallet har strimlats av Envomed 80
Avfallshanteringssystem, överförs avfallet till en steriliseringsprocess
under omskakning. Denna process har framtagits genom fördjupade
studier och år av forskning som gjort att vi kunnat utveckla den
ultimata lösningen för att eliminera bakteriesporer upp till STAAT
IV. Restvätskan är inte giftig och kan därmed släppas i det vanliga
avloppsystemet.
Vi kallar produkten för 'Biocetic' – som är baserat på den kraftfulla
spordödande ämnet Perättiksyra (PAA).

Biocidal Effekt
av PAA I 40oC
Drifttemperatur
Neutraliseringstid (i minuter) enligt
upphängningsmetoden DLG med 107 - 108 CFU /
ml i den initiala inkuberingen
Koncentration (%) som PAA
100%

0.01

0.025

Neutraliseringstid
Gram-Positive Bacteria
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-Negativa Bakterier

Jäster

Mögel

Sporulerande organismer

Bac. mesentericus

Source: major PAA producer

Uppbackad av
teknologisk excellens
Med vårt globala huvudkontor i Israel samt
nätverk över hela världen så har Envomed en
internationell karaktär.
Genom att bygga på Israels rykte om
teknologisk kunskap så backas Envomed
upp av den 30 åriga erfarenheten hos
systerbolaget Maabarot Metal Works Ltd.
Teknologin bakom Envomed 80 har redan
godkänts av Israels Hälsoministerium.
Efter Envomeds första framträdande på
MEDICA-mässan 2019, så har intresset för
Envomed 80 ökat exponentiellt. Vår ambition
är att vara med på så många mässor som
möjligt, om du har vägarna förbi så besök
gärna oss!

Envomed –Ökad Produktivitet &
Besparing
Under 15 minuter, så tar Envomed 80 hand om
avfallet och steriliserar detta till STAATT level IV och
reducerar därmed avfallets volym med upp till 80 %

Envomed 80 - Visning av det automatiska användningsläget och dess användning av Biocetic för
sterilisering

Envomed 80 - Indikativ hanteras
avfallssvolym per enhet(s) i förhållande till
antalet bäddar
Antal. Envomed 80 Enheter

Behandlat Avfall

Ungefärligt antal bäddar

x1

Upp till 250 kg per dag

500

x2

Upp till 500 kg per dag

1000

x3

Upp till 750 kg per dag

1500

* 1 skift per dag kan variera beroende blandningen av Sjukvårdsavfallet

Strimling
med 80%
volymreducering

Sterilisering

Transport som
hushållsavfall

STAATT Rekommendationer
samt “Good Treatment Practice”
Sterilisering är internationellt definierat som "sannolikheten att en mikroorganism påträffas i ett
system efter sterilisering"*. Vid analys av elimineringen av mikroorganismer från ett system så är det
acceptabelt att utvärdera effektiviteten i log-termer som uppnåtts av processen.
*Källa: Sean Moran. Sterilization and disinfection. In: Engineering science of water treatment unit
operations, 2018.

STAATT IV
Deaktivering av organiska bakterier, svamp, och lipofila eller hydrofiliska virus, parasite och
mykobakterier vid en 6log10 reducering eller en deaktivering av B. Stearothermophilus
sporer vid en 6log10 reducering eller mer.

Referensbakterie

Reduceringstakt

Geobacillus Stearothermophilus

> 6log10

GTP & Prestandautvärdering
På Envomed är säkerheten av högsta prioritet.
Vi förstår vikten av kontinuerlig utvärdering och resultatsäkerheten i steriliseringsprocessen.
Ofta kommer detta i form av höga kostnader och komplexitet, vilket föranlett att vi utvecklat vårt
‘Good Treatment Practice’ (GTP) system, som förser en kostnadseffektiv lösning för utvärdering av
prestanda och därmed säkra driften.

Biologiska och Kemiska Indikatorer
För att kunna utföra rutinkontroller av enhetens prestanda och
sterilingseringsprocessen så förser Envomed kit med biologiska
indikatorer som är rekommenderade av. Kitet innehåller 106 Geobacillus
Stearothermophilus‘ bakteriesporer, vilket ger möjligheten att
rutinkontrollera i linje med STAATT nivå IV steriliseringsrekommendation
och tar därmed bort behovet av ett externt laboratorium .
Envomed förser även ett “reaktivt bläck” indikatorer för frekvent
övervakning av PAA koncentration och dess totala parametrar.

Envomed Model 80 Datablad
Enhetsmått
Mått

1670 X 785 X 1450mm (WxDxH)

Vikt

860 kg

Driftförhållanden vid rumstemperatur
Temperatur

5°C to 30°C

Luftfuktighet

30% to 70% Noncondensed

Fast/Vätske separatormått
Mått

1000 X 780 X 1930 (WxDxH)

Vikt

170 kg

Mått

700 X 630 X 470 (WxDxH) *

Vikt

46 kg *

*Manuell Enhet Alternativ
Avfallsbehållare
Mått

430 X 600 (WxD)

Kapacitet per cykel

80 liter

Anslutningskrav (Ström)
Spänning (Inre vattenberedare)

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

Spänning (Yttre vattenberedare)

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

Anslutningskrav (Vatten, Avlopp Komprimerad luft )
Vatten anslutning

¾ BSP

Temp. Vatten IN

10 to 40 °C

Temp. Vatten IN (Alt. Yttre beredare)

43 °C

Genomsnitt. Vattenflöde

≥6 l/min

Avloppsanslutning

2"

Komp. Luft anslutning

¼"

Komp. Lufttryck

6-10 bar

* Tjanligt vatten, min 2.5 bar statiskt tryck

Funktionsdata per cyke
Längd. Cykel

Typically 15-20 minutes

Prestanda

STAATT level IV

Strömförbrukning per cykel

0.9 kW/h

Ackreditering & certifiering
Godkänd av israeliska 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

Var en del av
lösningen

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

