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� Wiodący producent środków czyszczących i dezynfekujących
� Szeroka gama produktów spełniających najwyższe standardy
� Wieloletnia praktyka w rozwiązywaniu najtrudniejszych przypadków
� Opracowywanie najbardziej ekonomicznych procedur dostosowanych

do indywidualnych potrzeb klienta

Borer Chemie AG 
profesjonalne rozwiązywanie problemów 
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Kryteria zapewniaj ące jako ść

� walidacja czyszczenia (GMP)
� ograniczenie do minimum ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych
� gwarancja bezpieczeństwa
� skuteczne i powtarzalne procedury czyszczenia 
� stosowane procedury spełniają

wymagane normy i kryteria
� kontrole i audyty gwarancją jakości
� efektywne procesy uwzględniają 

m.in. aspekty środowiskowe 
i ekonomiczne

Zanieczyszczenie krzyżowe
(cross contamination)
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Projektowanie procesów

Opracowywanie metody czyszczenia przy zało żeniu tzw. 
najtrudniejszego przypadku, czyli produktu najtrudniej szego do 
usuni ęcia

Ulepszona technologia czyszczenia 
Bezpieczna dla materiałów

Zalety opracowywania procesu w laboratorium:
� opracowanie procesu, analiza potwierdzająca wykonalność 
� porównywanie procesów w kontrolowanych warunkach (Benchmarking) 
� zdefiniowanie istotnych dla procesu parametrów
� mniejszy nakład inwestycyjny ze względu na efekt skali
� nie wprowadza zakłóceń w procesie produkcji
� doskonałe rezultaty po wdrożeniu opracowanej procedury  
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Projektowanie procesów (CLEAN)

Przygotowanie próbek testowych

Symulacja procesu natryskowegoOpracowywanie
i optymalizacja procesu
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Rdza czai si ę wszędzie!

Stopy żelaza (np. 1.42xx) są wrażliwe na korozję.

Dbałość o właściwe czyszczenie i konserwację narzędzi pomaga 
zapobiegać procesom korozji i odkładania się rdzy. 
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Latwiej zapobiega ć…

80% wszystkich uszkodzeń narzędzi do tabletkowania jest 
spowodowane przez:

� korozję
� deformację
� uszkodzenia grawerowanych elementów
� etc.
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Symulacja procesu czyszczenia

Środki pomocnicze: smary i oleje syntetyczne, medium polerskie
Substancje pomocnicze: np. laktoza, eter celulozowy, stearynian magnezu 
Substancje czynne: np. kwas aminofenylooctowy (diklofenak) albo 

acetylosalicylowy (aspiryna)
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Proces na bazie wody ?

Firma Borer Chemie AG opracowała metodę czyszczenia 
narzędzi do tabletkowania w środowisku wodnym. 

Ochronę narzędzi przed korozją zapewniają: 
� środowisko alkaliczne
� środowisko zawieraj ące preparat antykorozyjny

Również maszynowo – czyszczenie i konserwowanie 
w jednym procesie.
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Ręcznie czy maszynowo?

Czyszczenie r ęcznie większa efektywność
bez ponoszenia kosztów inwestycji 
słabsza powtarzalność (czynnik ludzki)
szkolenia pracowników
trudne do walidacji

Czyszczenie maszynowe powtarzalne, spójne rezultaty
wysoka wydajność
oszczędność czasu (poniżej godziny)!
dokumentacja procesu (raport serii)
zwiększenie bezpieczeństwa pracy
możliwość ustandaryzowania i walidacji
konieczność inwestycji
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Środki deconex ®

deconex ® CIP basic-x

� specjalny, alkaliczny środek myjący 
� skutecznie usuwa pozostałości substancji 

czynnej, substancji pomocniczych i maści  
� posiada szczegółową dokumentację

deconex ® HT 1191

� wyjątkowy na rynku
� pochodna oleju roślinnego
� dopuszczony przez FDA jako dodatek do żywności (21 CFR roz. 172)
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Oznaczanie pozostało ści

Do wykazania braku ewentualnych pozostałości po procesie czyszczenia 
dostępne są odpowiednie metody analityczne. 

deconex ® CIP basic-x
� specyficzne i niespecyficzne, zwalidowane metody analizy

potencjalnych pozostałości
� metoda HPLC i chromatografii jonowej

deconex ® HT 1191
� na powierzchni pozostaje cienka, równomierna, warstwa środka

konserwującego
� oznaczenie pozostałości metodą TOC

Chętnie udzielimy porad, jak przeprowadzić walidację czyszczenia.
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Stemple kontrolne Stemple czyszczone i konserwowane
z użyciem środka deconex HT 1191

Po 6 miesiącach magazynowania narzędzi w korozyjnie agresywnym 
środowisku brak śladów korozji na stemplach

Ochrona przed korozj ą
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Idealny do stempli wielokrotnych

Stemple wielokrotne są szczególnie wrażliwe na procesy czyszczenia
i przechowywania.
Zastosowanie środków deconex zapewnia ich właściwą pielęgnację.

Stempel wielokrotny ze śladami
korozji

W zbliżeniu, po procesie czyszczenia; 
idealna powierzchnia, brak śladów korozji
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Inteligentne rozwi ązanie

We współpracy z producentami z branży firma
Borer Chemie AG opracowała unikalną metodę
czyszczenia i konserwowania narzędzi do
tabletkowania.

Czyszczenie oraz konserwacja narzędzi w
jednym procesie - ręcznie, w myjni
ultradźwiękowej lub maszynowo.

Umyte narzędzia są perfekcyjnie przygotowane
do ich przechowywania lub ponownego
wykorzystania.

Inteligetny proces czyszczenia na bazie wody 
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Aspekt ekonomiczny

� znacząco skraca czas przestojów oraz pozwala uprościć proces 

czyszczenia

� zapewnia poprawę produktywności

� odciąża personel i usprawnia produkcję

� proces jednoetapowy

� daje znakomite rezultaty, także w przypadku stempli grawerowanych

� eliminuje konieczność wtórnej obróbki / konserwacji

� zapobiega korozji

� przedłuża czas życia kosztownych, precyzyjnych  narzędzi do 

tabletkarek
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Zapraszamy do współpracy

Sprawd ź nasz proces w praktyce!

� w celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do
odwiedzenia naszego stanowiska

� razem z procedurą dostarczamy nieodpłatnie niezbędną 
dokumentację

� na specjalne życzenie możemy udostępnić referencje od 
wybranych klientów

Firma Borer Chemie lub jej lokalny przedstawiciel fi rma Trade&Consult 

chetnie pomagaj ą we wdra żaniu tego nowatorskiego procesu.
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Dalsze informacje:

Przedstawiciel w Polsce                                                              Siedziba główna w Szwajcarii

Trade & Consult Ltd. 
02-954 Warszawa
ul. Kubickiego 9/6

www.tradeconsult.pl 

Dziękuję za uwagę


