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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η ανακφκλωςθ αντιδραςτθρίων 
επιτυγχάνεται με κλασματική απόσταξη
θ οποία βαςίηεται ςτθ κζρμανςθ υγρϊν 
ουςιϊν με διαφορετικά ςθμεία τιξθσ ςε 
κατάλλθλθ ςυςκευι και κατόπιν 
υγροποίθςθ των παραγόμενων ατμϊν ςε 
ςτιλθ που λειτουργεί ωσ ψυκτιρασ

Επαναλαμβανόμενοι κφκλοι 
ατμοποίθςθσ/υγροποίθςθσ αυξάνει τθν 
κακαρότθτα των υπό διαχωριςμό υγρϊν 



Θζρμανςθ των 
χρθςιμοποιοφμενων 
αντιδραςτθρίων ςε κατάλλθλεσ 
κερμοκραςίεσ οδθγεί ςε εξάτμιςθ  
και διαχωριςμό τουσ από 
προςμίξεισ

Οι ατμοί του «κακαροφ» 
αντιδραςτθρίου ςυλλζγονται ςε 
υγρι μορφι υπό ψφξθ και οι 
προςμίξεισ απομακρφνονται ωσ 
τοξικά απόβλθτα προσ διαχείρθςθ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ



ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ανακυκλωτζσ αντιδραςτθρίων:

Με ζνα δοχείο– ανακφκλωςθ ενόσ  αντιδραςτθρίου

Με δφο δοχεία - ανακφκλωςθ δφο αντιδραςτθρίων

Με τρία δοχεία - ανακφκλωςθ τριϊν αντιδραςτθρίων



ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ανακυκλωτζσ αντιδραςτθρίων:

Οι όγκοι των αντιδραςτθρίων που μποροφν 
να ανακυκλωκοφν κακορίηεται από τον 
κφκλο εργαςιϊν του κάκε εργαςτθρίου, ενϊ 
μπορεί να επιλζξει και ανακυκλωτι 
ανάλογθσ χωρθτικότθτασ:

10Lt
20Lt
40Lt

http://www.solvent--recycling.com/formalin-recyclers.html


ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Οίκοι καταςκευισ ανακυκλωτϊν αντιδραςτθρίων:

τισ USA από το 1995 δφο μεγάλοι καταςκευαςτικοί οίκοι δραςτθριοποιοφνται 
ςτθν καταςκευι ανακυκλωτϊν για εργαςτθριακά και εργοςταςιακά  χθμικά 
απόβλθτα οι CBG και B/R, ενϊ τα τελευταία χρόνια ακολοφκθςε και ο 
Γερμανικόσ οίκοσ Medite.

1. CBG

2. B/R

3. MEDITE



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ανακφκλωςθ αντιδραςτθρίων ςτθν Ελλάδα:

τθν Ελλάδα αντιδραςτιρια ανακυκλϊνονται ςτα ακόλουκα 
Πακολογοανατομικά Εργαςτιρια:

1. Αμαλία Φλζμινγκ

2. Ναυτικό Νοςοκομείο ΝΝΑ

3. Histomedica

4. Μικροδιαγνωςτικι

5. Ιςτοδιερευνθτικι



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ - ΑΝΑΚΣΗΗ 65%

ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ 
ΞΤΛΟΛΗ

ΜΕΣΟΤΙΩΜΕΝΗ 
ΑΛΚΟΟΛΗ

ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ 
ΞΤΛΟΛΗ

ΜΕΣΟΤΙΩΜΕΝΗ 
ΑΛΚΟΟΛΗ

ΕΣΗΙΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 3600,00 3000,00 1260,00 1050,00

ΚΟΣΟ ΑΓΟΡΑ 58032,00 48360,00 20311,20 16926,00
ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ 6840,00 5700,00 2394,00 1995,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 64872,00 54060,00 22705,20 18921,00

ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 118932,00 41626,20

ΕΣΗΙΑ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΜΕ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 77305,80

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κόςτοσ αντιδραςτθρίων ςτο Α Εργαςτιριο Πακολογικισ Ανατομικισ

Χρόνοσ απόςβεςθσ αγοράσ ανακυκλωτι: 5 μήνες 



Ανακφκλωςθ φορμαλίνθσ:

Η ανακφκλωςθ φορμόλθσ  είναι  λιγότερο διαδεδομζνθ 
ςυγκριτικά με τθν ξυλόλθ, τθν αλκοόλθ και τα υποκατάςτατα 
αυτϊν, ενϊ ςτθν Ελλάδα δεν εφαρμόηεται ςε κανζνα 
Πακολογοανατομικό Εργαςτιριο, δεδομζνου ότι:

Σο ποςοςτό ανάκτθςθσ είναι πολφ μικρό (αναφζρεται 
ανάκτθςθ περίπου 50%) λόγω πολυάρικμων προςμίξεων 
Κατά τθν ανακφκλωςθ απομακρφνονται τα άλατα που 
διαμορφϊνουν και ςτακεροποιοφν τo pH και απαιτείται εκ 
νζου ρφκμιςθ , εκκζτοντασ το προςωπικό του εργαςτθρίου 
ςτον καρκινογόνο παράγοντα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ



Ορκολογικότερθ χριςθ τθσ 
φορμαλίνθσ κα μποροφςε να 
επιτευχκεί με αυτοματοποιθμζνο 
ςφςτθμα ςφράγιςθσ χειρουργικϊν 
παραςκευαςμάτων υπό κενό

Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ MILESTONE 
ανζπτυξε το ςφςτθμα SealSafe
(European Patent EP 2 524 595 B1 -
US Patent US 8,865,092 B2)

ΦΟΡΜΑΛΙΝΗ



ΦΟΡΜΑΛΙΝΗ

Με τθν εφαρμογι αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ 
ςςφράγιςθσ χειρουργικϊν παραςκευαςμάτων υπό κενό 
ςτα χειρουργεία και το Πακολογοανατομικό Εργαςτιριο:

Μειϊνεται ο όγκοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ φορμόλθσ ανά 
παραςκεφαςμα
Η αντικατάςταςθ των δοχείων ςυλλογισ χειρουργικϊν 
παραςκευαςμάτων από ειδικζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ μειϊνει 
ςθμαντικά τον ςυνολικό αποκθκευτικό όγκο
Προφυλάςςει το προςωπικό από τθ φορμόλθ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


