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One-Pot Processor

• mieszanie
• granulacja
• suszenie

• zintegrowany system CIP 
clean in place



Skład produkowanego granulatu 
teofiliny

• laktoza 65%
• PVP 5%
• teofilina 30% 

• minimalna masa partii 12kg



Proces produkcji teofiliny

• załadowanie surowców do komory procesora

• mieszanie na sucho
• wprowadzenie wody pod ciśnieniem

• granulacja na mokro
• suszenie mikrofalami w próŜni

• odprowadzenie granulatu z komory metodą
bezpyłową

• czas trwania procesu 50 min.



Zastosowany detergent

• 2% P3-cosa CIP-95
alkaliczny ze środkiem kompleksującym
pH 12.3 – 12.7



Cykl mycia procesora

• wstępne przepłukanie procesora wodą
40ºC 35L

• mycie gorącą wodą z detergentem
60ºC 80L:
– filtru
– komory i pokrywy procesora przy włączonych      

noŜach i mieszadle
– zaworu zwalniający



• płukanie zimną wodą 20ºC 60L
• płukanie końcowe wodą demineralizowaną

20ºC 50L

Płukanie



Suszenie

• przewodów powietrzem oczyszczonym
• komory z wykorzystaniem próŜni i 

płaszcza grzejnego

• czas potrzebny na suszenie 30min.



Proces produkcji mebendazolu

• załadowanie surowcem komory procesora
• mieszanie na sucho
• wprowadzenie wody pod ciśnieniem
• granulacja na mokro 
• suszenie w próŜni mikrofalami
• odprowadzenie granulatu z komory 

metodą bezpyłową
• czas trwania procesu 125min. 



Zastosowane detergenty

• 2% roztwór P3-cosa CIP-92 
alkaliczny z surfaktantem
pH 11.5 – 12.5

• 0,75% P3-cosa PUR-84
dodatek do detergentów alkalicznych

• 2% roztwór P3-cosa CIP-72
mieszanina kwasów organicznych



Cykl mycia procesora

• wstępne przepłukanie procesora gorącą
wodą 60ºC 

• pierwszy cykl myjący detergentem 
alkalicznym z dodatkiem 

• drugi cykl myjący kwaśnym detergentem
• przepłukanie gorącą wodą



• płukanie końcowe wodą demineralizowaną
20ºC 50L

• suszenie przewodów powietrzem 
oczyszczonym

• suszenie komory z wykorzystaniem próŜni 
i płaszcza grzejnego



RóŜnice w procesie mycia

175L  gorąca80L  gorąca

175L całkowita

objętość wody 
uŜytej do mycia

24h po produkcjibezpośrednio po 
produkcji

rozpoczęcie 
mycia

31ilość uŜytych 
detergentów

100min.
30min. suszenie

90min.
30min. suszenie

czas trwania

mebendazolteofilina



Próbki pobierano z nastepujacych
miejsc:

• Filtr
• Mieszadło
• NóŜ
• Komora
• Zawór zwalniający
• Transflo-system
• Pokrywa
• Woda z ostatniego płukania



Teofilina

• Próbkę przeniesiono do probówki
• Dodano wodę demineralizowaną - 5 ml
• Odwirowano i zhomogenizowano ultradźwiękami
• Następnie nastrzyknięto na kolumnę

chromatograficzną

• Faza ruchoma metanol 50% i 50% woda 
demineralizowana (prędkość przepływu 1,0ml/min.)

• Detektor UV przy λ = 280nm
• Granica wykrywalności 2,1ng/ml, granica 

oznaczalności 14,7 ng/próbkę



Mebendazol

• Pobierając próbki, tkaninę zwilŜono metanolem
• Wysuszono w probówce i dodano 20ml mieszaniny kwasu 

mrówkowego i dimetyloformamidu (1:9 v/v)
• Wytrząsano przez 60 min i przesączono
• Przesącz nastrzyknieto na kolumnę chromatograficzna 

(prędkość przepływu 1,0ml/min)

• Faza ruchoma 65% woda, 0,5% octan amonu, 35% 
acetonitryl, temp.35oC

• UV detektor λ= 312 nm
• Granica wykrywalności 1,0 ng/ml,
• Granica oznaczalności 20 ng/próbkę



Detergenty po teofilinie

• Myto maszynę 2% roztworem detergentu
• Próbki wody pobrano z ostatniego 

płukania i badano na konduktometrze LF-
325

• Porównywano przewodność roztworu do 
demineralizowanej wody i rozcieńczenia 
roztworu detergentu 1:1000



Detergenty po mebendazolu

• Badano wodę po ostatnim płukaniu
• TOC- total organic carbon

• Jako kryteria przyjęto masę (1 µg/cm2) lub 
rozcieńczenie 10ppm



Rezultaty
• Detergenty wypłukano całkowicie, tak Ŝe ich 

stęŜenie wyniosło duŜo poniŜej 10ppm
• Mycie po mebendazolu jest procesem 

powtarzalnym, a stęŜenie mebendazolu często 
wynosiło poniŜej granicy oznaczalności

• StęŜenia teofiliny były oznaczalne i duŜo poniŜej 
akceptowanych kryteriów

• Jedynie przy uszczelce mieszadła i pokrywy 
proces mycia nie był odtwarzalny, jednak 
oznaczone stęŜenia  teofiliny były niŜsze od 
akceptowanych. 



Zostało stwierdzone, Ŝe system CIP 
procesora jest zdolny usunąć oba 
składniki do poziomu zgodnego z 
przyjętymi normami.



Dziękujemy za uwagę


