
Por mais de 150 anos, o nome Howorth tem sido sinônimo 
de inovação na criação de ambientes de trabalho seguros 
e limpos. Conhecida hoje como Howorth Air Technology, a 
empresa desenvolve uma gama de soluções de contenção 
de pó, Sistemas Assépticos e sistemas de filtração e 
insuflamento de ar ultralimpo para as indústrias medical, 
farmacêutica e outras. Com sede nos arredores de Manchester, 
Reino Unido, com escritórios nos EUA e representação 
na Europa e na Ásia, a Howorth fornece equipamentos 
de alta qualidade para clientes em toda Europa, Ásia e 
Américas. A empresa é focada no cliente e na qualidade, 
fornecendo produtos sob encomenda e sistemas prontos 
para funcionar, atendendo aos requisitos de salas limpas, 
salas de cirurgia ou instalações de produção farmacêutica.

Quando uma empresa líder global do ramo farmacêutico 
estava buscando várias soluções sob medida como parte de 
uma nova instalação de produção, a Howorth combinou sua 
competência com a da Russell Finex – fabricante global de 
equipamentos de peneiramento e filtração farmacêutica. 
O cliente já havia se preocupado com a exposição do 
operador durante o processamento de “API”s (IFAs), uma 
vez que peneiras vibratórias tradicionais geralmente não 
fornecem os níveis de contenção necessários para garantir a 
segurança do operador. Dois sistemas foram necessários para 
garantir a contenção em duas áreas principais de produção.

Paul Stanway, Gerente de Desenvolvimento de Negócios 
da Howorth Air Technology, disse: “Primeiramente, 
o cliente precisava de uma Cabine de Contenção de 
Fluxo Descendente, incorporando várias operações de 
processo, tais como mistura, pesagem e peneiramento. 
Em segundo lugar, um isolador de contenção, também 
conhecido como “glove box”, era necessário para peneirar 
e pesar os APIs em um ambiente totalmente contido”.

Cabines de contenção WORKSAFE™ da Howorth garantem 
altos níveis de proteção do operador e foram ergonômica 
e higienicamente concebidas para permitir a realização de 
várias operações de processo. Para o processo em questão, 
pós farmacêuticos seriam pré-pesados, colocados dentro 

de um funil e, então, transferidos a vácuo para um IBC 
(recipiente intermediário para granel) através de um sistema 
de peneiração, assegurando que o produto fosse peneirado 
para garantir um tamanho de partícula uniforme e remover 
partículas de tamanho excedente e contaminação estranha.

A Howorth tem uma vasta experiência na combinação de 
tecnologia de contenção com equipamentos integrados.

Design compacto – Cabe facilmente em instalações e 
áreas existentes com altura limitada

Reduz tempo de inatividade – Concebida para fácil
desmontagem e limpeza, assegura que o tempo de 
parada de produção seja reduzido ao mínimo

Garante a segurança do operador – Operação à prova 
de vazamento de pó, reduzindo o risco de inalação do
produto

Peneira com transporte a vácuo integrada a uma Cabine de Fluxo Descendente WORKSAFE da 
Howorth e um Isolador de Alta Contenção fornece soluções de peneiramento farmacêutico 
contido

Figura 1. A Russell Compact Airswept Sieve™ se encaixa facilmente em 
um Isolador de Contenção

Russell Compact Airswept Sieve™ fornece solução 
versátil para tamisação farmacêutica contida
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Nessa ocasião, uma Russell Compact Airswept Sieve™ foi 
recomendada como o sistema de peneiramento integrado 
de primeira escolha. Essa peneira de transporte a vácuo 
combina a comprovada  tecnologia da Russell Compact 
Sieve® com linhas de transporte a vácuo, assegurando 
que os pós passem por peneiramento de controle em uma 
única operação a prova de vazamento de pó. A unidade 
peneiradora também é rápida e facilmente desmontável, 
reduzindo o tempo de inatividade entre processos.

Além das Cabines de Fluxo Descendente, a Howorth projeta 
e fabrica Isoladores de Alto Grau de Contenção para fornecer 
ambientes totalmente contidos para manuseio de produto 
ativo. Sistemas Isoladores Howorth combinam contenção 
ao nível de nanograma com equipamentos integrados para 
fornecer máxima eficiência de processamento, ergonomia 

e manutenção. Em relação ao processo do isolador de 
contenção, “API”s são carregados no isolador por meio de 
uma câmara de esvaziamento de tambor, com o produto 
sendo, então, transportado a vácuo e passado através de 
um sistema de peneiração, indo direto para o mesmo IBC 
anteriormente mencionado. Nessa ocasião, um sistema 
híbrido de peneiramento foi desenvolvido, combinando 
uma Russell Compact Airswept Sieve™ com o sistema 
Russell Compact Airlock Sieve™ de travamento e vedação.
Esse tamisador farmacêutico personalizado oferece todos os 
benefícios da tecnologia de peneira com transporte a vácuo 
e do sistema patenteado TLI (“twist, lock, and inflate”) 
de travamento e vedação – projetado para proporcionar 
operação sem esforço, ideal para integração em uma “glove 
box”. Uma entrada adicional também foi incorporada para 
permitir o carregamento manual de pó em uma menor escala. 
Para melhorar ainda mais a usabilidade, as “glove boxes” da 

Howorth têm um sistema de CIP (“clean in place”) integrado, 
com “spray balls” sanitárias e uma mangueira de lavagem 
para permitir uma fácil lavagem do equipamento após o uso.

O sistema TLI (“twist, lock, and inflate”) de travamento e 
vedação da Russell Compact Airlock Sieve™ é amigável ao 
usuário, proporcionando operação sem esforço enquanto 
maximiza o desempenho de peneiração. O sistema é fácil 
de usar e requer muito menos espaço do que os métodos 
alternativos de travamento, como o de grampos articulados. 
Simplesmente, coloque as partes componentes na base e 
acomode-as, girando e travando a tampa. Uma vedação inflável 
trava os componentes no lugar. Isso reduz a poeira e melhora 
a saúde e a segurança dos operadores, fornecendo contenção 
OEL 5 (menos de 1µg/m3). O sistema também faz com que 
essas unidades sejam rápida e facilmente desmontáveis em 
áreas de espaço limitado, como isoladores de contenção.

O Sr. Stanway prosseguiu: “Escolhemos trabalhar com a 
Russell Finex nesse projeto em função da ampla gama 
disponível de equipamentos compactos de peneiramento 
farmacêutico, incluindo a Russell Compact Airlock Sieve, que 
fornece uma vantagem ergonômica significativa quando 
a operação e a manutenção ocorrem dentro das restrições 
impostas por um Isolador de Contenção. A assistência 
prestada pela Russell Finex durante as fases de design e 
teste também foi inestimável. Ao fornecer soluções premium 
personalizadas como essa, é imperativo que o equipamento 
que integramos seja de alta qualidade, amigável ao operador 
e versátil para atender a funções e ambientes específicos”.

Com uma variedade de tamanhos e configurações disponíveis, 
a linha Russell Compact Sieve® é idealmente adequada à 
integração em áreas de espaço limitado, como cabines de 
contenção de fluxo descendente e isoladores de contenção.
Esses peneiradores compactos proporcionam alta capacidade 

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (0) 11 - 4559 2028/29
E-mail: sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
E-mail: sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
Tel: +32 (0) 15 27 59 19
E-mail: sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
Tel: +96 (0) 21 6425 4030
E-mail: sales.china@russellfinex.com

Figura 2. Russell Compact Airswept Sieve™, com sistema Russell 
Compact Airlock Sieve™ de travamento e vedação, instalada em um 
Isolador Howorth de Alta Contenção

RUSSELL FINEX

Figura 3. Russell Compact Airswept Sieve™, instalada em uma 
cabine de contenção WORKSAFE™ da Howorth
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e precisão no peneiramento de pó, com menos da metade 
do tamanho das unidades tradicionais de peneiramento. Faz 
parte dessa linha a Russell Compact Airswept Sieve™. Essa 
peneira com transporte a vácuo aumenta a capacidade de 
produção em até quatro vezes, em comparação com peneiras 
padrão com transporte a vácuo. Sua operação à prova de 
vazamento de pó reduz o risco de inalação do produto, e 
seu design de fácil limpeza e desmontagem garante que o 
tempo de parada dea produção seja reduzido ao mínimo.
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Fundada em 1934, a Russell Finex tem mais de 80 anos de 
experiência no fornecimento de equipamentos personalizados 
de filtração e peneiramento para fabricantes de equipamentos 
de processamento e para empresas farmacêuticas globais. 
Uma gama de opções de contenção de alta qualidade, 
ergonômicas e compactas, está disponível para atender às 
necessidades exatas de ambientes e materiais específicos.

Especialistas globais em peneiramento e filtração

http://www.russellfinex.com/br/
http://www.russellfinex.com/br/

