
Uudsed desovahendid
pinnatöötluseks
toidutootjatele Kristo Timberg



AS CHEMI-PHARM
Asutatud: 1997
Töötajaid: ~70
Omanik ja juhatuse esinaine: Dr. Ruth Oltjer
Käive: 2019 = 6 milj. eurot 2020 ~ 18,5 milj. eurot
Tooted: Desinfektsioonivahendid, puhastusvahendid & 
Nahahooldustooted
Sertifikaadid: ISO, Meditsiiniseadme sertifikaadid, EU 
Ecolabel



KES ME OLEME?
Juhtiv hügieeniekspert Balti riikides

Üle 90% turuosa Eestis

Enam kui 20 aastat kogemust meditsiini valdkonnas

27 ekspordi sihtriiki

Eksport moodustab 80% kogutoodangust

Jaesektoris: kosmeetikasari D’DIFFERENCE

Farmaatsia suunal: MEDIHEX



EKSPORT MOODUSTAB
80% KOGUTOODANGUST
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Tootevalikusse kuulub enam kui 100 toodet:
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RAVIMITÖÖSTUS



MIKS ME OLEME?
“For a healthier world 

Global presence”



INNOVATSIOON
Kemikaalid ja puhastusvahendid

Robotid

Protseduurid

PÕHISUUND: Inimesele ja loodusele ohutud vahendid



PINDAKTIIVSED AINED
Aktkiivained suures osas samad

Toodete kvaliteet

Toote lubadused

Testid

Turul palju pisitegijaid



PROBIOOTILISED
PUHASTUSVAHENDID

Probleem: resistentsus aktiivainetele

Eesmärgiks ei ole steriilne keskkond

“Probiootikumid on head bakterid, kes söövad toidu e. mustuse

esimesena ära, et pahad bakterid ei saaks paljuneda”

Desinfektsioonivahendid on kiired aga võimaldavad patogeenide

plahvatuslikku kasvu (efekt lühiajaline ja ebastabiilne)

Desinfektsioon jääb alles, aga kohtadesse kus see on hädavajalik

Õige bakteri ja tüve valik on oluline, saab väga täpselt valida



ANTIMIKROOBSED
PINNAKATTED

Püsivad kaua pindadel

Ohutud ja biolagunevad



ENSÜMAATILISED
PUHASTUSVAHENDID

Ensüümid on bakterite elutegevuse tagajärg – valgud

Aitavad paremini lahustada mustust

Väljakutseks ühendada desinfitseerivad ja ensümaatilised

omadused

Ensüümide plussid:

Kiirendavad reaktsioone ja saab täpselt sihtida konkreetset

mustust

Õrnatoimelised ja ei kahjusta seadmeid

Biolagunevad

Ensüümide toimet saab optimeerida



ROBOTID
10% tööjõust hõivatud puhastamisega

Võimalik söösta kuni 50% puhastusvahendit

Sensorid tuvastavad puhastamat kohad

Ise kalkuleerib vahendi kogused

Pääseb ligi igalepoole ja näeb kõike

Protseduurid

Andmete põhjal täiustab oma tegevust järgmine kord

Kuvab tulemused digitaalses kaksikus



PROTSEDUURID
Innovatsioon ei ole ainult keemias vaid ka töökorralduses

Kes, millal, mida, kuidas kui kaua mis vahendiga puhastas

Protsessi valideerimine (mikrobioloogilised testid)

Digitaalne jälgimine

Inimesed on suurim muutuja kõigis protsessides –

tehnoloogia tuleb appi.



AITÄH!
For a healthier world 

Global presence


