
Aplicações do setor farmacêutico
A PROMOVER A EXCELÊNCIA COM SISTEMAS INOVADORES PARA UMA PRODUÇÃO LIMPA
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B Contenção de pó

C Transporte de pó/grânulos

D Instalações de salas brancas

E Equipamento

F Alimentação de compressor

G Alimentação cápsulas

H Transporte de cápsulas vazias

I Recuperação de pós

J
Recuperação de resíduos  

de embalagens

K
Lavagem de equipamentos/

veículos

FARMCÊU-
TICO

Os padrões de higiene, segurança e produtividade são extre-

mamente elevados no setor farmacêutico, tal como têm de ser 

quando o objetivo principal é proporcionar aos consumidores 

produtos seguros e eficazes. A Nilfisk ajuda-o a priorizar cada 

um deles com soluções adequadas.

• Assegure a máxima qualidade dos produtos

• Proteja os seus padrões de higiene

• Evite a contaminação cruzada

• Garanta um local de trabalho mais limpo e saudável

• Aumente a produtividade



Pavimentos

Manter o mais elevado nível de higiene do pavimento evita 

a entrada de sujidade nas áreas de produção, além de ser 

fundamental para garantir a qualidade e a segurança dos 

produtos. Uma lavadora de condutor a pé da Nilfisk garante 

produtividade aliada ao conforto, com um design compacto  

e fácil de limpar. Os pavimentos são limpos em profundidade 

e secos numa única passagem, mesmo em áreas pequenas 

ou congestionadas, e o sistema Ecoflex da Nilfisk permite 

intensificar o uso da água e do detergente para as tarefas  

de limpeza mais intensas.

Contenção de pó

A recuperação de API (ingredientes farmacêuticos ativos) e de 

HPAPI (ingredientes farmacêuticos ativos altamente potentes) 

requer sistemas especializados, que sejam capazes de proteger 

os operadores do contato com os mesmos. A Nilfisk desenhou 

uma unidade de filtração de elevada contenção (até OEB 5)  

para esta aplicação, disponível em versões que variam desde 

as versões industriais standard. Até versões totalmente 

personalizadas.

Transporte de pó/grânulos

Os transportadores pneumáticos da Nilfisk permitem deslocar 

as matérias-primas secas, como pós ou grânulos, para sistemas 

de processamento de alimentos de qualquer tipo, e podem 

deslocar o seu produto de um ponto para diversos – ou 

vice-versa – sem separação.
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Equipamento

Os aspiradores White-line da Nilfisk foram concebidos 

especificamente para limpar interna e externamente as 

máquinas de processamento, sendo também ideais para a 

limpeza geral das áreas de trabalho. A linha white está em 

conformidade com as normas GMP, as máquinas são fáceis 

de limpar e higienizar, e não têm cavidades para evitar 

acumulação de sujidade, com vista a garantir o mais elevado  

nível de higiene. A linha também está disponível em aço 

inoxidável AISI316L e equipada com filtros específicos para  

a recuperação de materiais muito finos ou tóxicos.

Transporte de cápsulas vazias

Um sistema de impulsão é utilizado com frequência para  

transportar cápsulas vazias de diferentes tamanhos, sem danificá 

-las. As cápsulas são depositadas num recipiente de recolha 

e distribuídas a uma frequência ajustável para a máquina 

de enchimento de cápsulas. As transportadoras da Nilfisk 

transportam o material até ao local solicitado, nas quantidades 

selecionadas e dentro do tempo pretendido. Este processo 

de transporte de produtos ocorre em condições higiénicas 

perfeitas, respeitando tanto os requisitos do local de trabalho 

como a saúde dos operadores.

Instalações de salas brancas

A contaminação não é uma opção nas salas brancas, e o 

cumprimento desse padrão requer uma limpeza adequada de 

todos os pavimentos e superfícies com um aspirador com filtro 

HEPA. O elemento mais importante é a filtração, quer com um 

filtro de eficiência elevada (HEPA) quer de ultra elevada (ULPA), 

conforme a natureza dos contaminantes a controlar.
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Lavagem de equipamentos/veículos

As lavadoras de alta pressão da Nilfisk ajudam a manter qual-

quer tipo de equipamento através da limpeza a água quente 

ou fria, podendo enfrentar as situações de limpeza mais difíceis. 

Pode confiar nas mesmas para garantir um desempenho 

exemplar numa ampla variedade de configurações, como na 

produção farmacêutica. AS lavadoras de alta pressão são ideais 

para limpar contentores e recipientes utilizados durante o 

processo de produção, bem como para lavar camiões e outros 

veículos utilizados no transporte.

Recuperação de pós

As máquinas automáticas requerem uma sistema de vazio 

constante para evitar a contaminação residual dos produtos 

ou a libertação de pó para o ambiente. Como a filtração é 

um elemento crucial na aspiração fixa, os aspiradores Nilfisk 

são equipados com filtros HEPA e/ou ULPA certificados. Estes 

aspiradores de elevado desempenho ajudam a garantir uma 

produção segura, pura e eficaz, para além de estarem disponí-

veis em versões fixas e móveis, com um desenho que cumpre  

as exigências das salas brancas e à prova de explosão.

Recuperação de resíduos de embalagens

Um aspirador industrial Nilfisk da série R, concebido especifica-

mente para aplicações de embalamento, elimina as interrupções 

normalmente necessárias para limpar a máquina de corte. 

O aspirador de resíduos recolhe continuamente os resíduos 

enquanto a máquina está em funcionamento.
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Mantenha o controlo total do seu programa de limpeza

Por que escolher os serviços da Nilfisk?

• Prolongue o tempo de vida do seu equipamento de limpeza com a assistência  

de técnicos certificados da Nilfisk.

• Proporcione um ambiente de trabalho indiscutivelmente saudável para os seus 

colaboradores e a melhor imagem para os visitantes.

• Reforce e mantenha a segurança do local de trabalho, conduzindo a uma maior 

satisfação dos colaboradores e aumento de produtividade.

• Previna interrupções de produção desnecessárias, reduzindo os custos de 

manutenção e melhorando os seus resultados.

• Reduza drasticamente os custos a longo prazo com uma manutenção proativa  

e peças sobressalentes originais da Nilfisk.

Limpeza eficiente para uma melhor gestão de custos

Para manter a eficiência ideal, é necessária uma avaliação periódica dos equipamentos 

para verificar e garantir a plena funcionalidade dos componentes. As avaliações 

corretas, realizadas por técnicos qualificados da Nilfisk, prolongam o ciclo de vida do 

seu equipamento, maximizando o retorno e o investimento.

Renovação da certificação ATEX para máxima segurança

A manutenção é uma parte importante para garantir a eficiência dos equipamentos, 

mas quando estão em causa aspiradores com a certificação ATEX, a manutenção é 

crítica para garantir a segurança do local de trabalho.

Em conjunto com o nosso serviços standard, os aspiradores industriais com certificação 

ATEX exigem intervenções planeadas, que prolongam a validade da Declaração de 

Conformidade emitida pela Nilfisk. Caso a manutenção seja negligenciada, a Declaração 

de Conformidade torna-se, por consequência, inválida.

Serviço profissional

Certificações

A segurança faz parte integrante da filosofia da Nilfisk, e optamos por pedir a uma 

terceira parte independente a certificação dos nossos sistemas, garantindo, assim, 

a total conformidade com os regulamentos atuais e futuros, ao mesmo tempo que 

protegemos os nossos clientes e garantimos uma segurança operacional óptima. 

Graças à nossa parceria com estes conceituados organismos de certificação, 

responsáveis por testar a segurança funcional dos nossos equipamentos, a Nilfisk 

pode apresentar as soluções mais seguras possível. O nosso portefólio satisfaz 

todas as exigências operacionais em ambientes com risco de explosão, assim como 

aqueles em que o pó representa um perigo para a saúde humana e/ou o ambiente.



Onde quer que opere, a Nilfisk está pronta para ajudar

A Nilfisk tem as suas próprias empresas de vendas em 

mais de 40 países do mundo, e os nossos produtos são 

vendidos em mais de 100 países.

A pesquisa global e um compromisso com um serviço de 

excelência, permitem à Nilfisk ser parceiro de alguns dos 

maiores produtores mundiais de produtos alimentares, 

produtos farmacêuticos e equipamentos de OEM.  Entidade de vendas da Nilfisk  Vendedor da Nilfisk  Local de produção da Nilfisk



www.nilfisk.pt

Se gostaria de saber mais sobre como ultrapassar os 
desafios que afetam o seu negócio, e como otimizar 
as suas atuais operações de limpeza, agradecemos 
que nos contacte. Estamos aqui para ajudar.

Torne o seu negócio 
mais inteligente

CONTACTE-NOS

mailto:mkt.pt%40nilfisk.com?subject=

