
Reconhecida como uma das pioneiras da tecnologia 
de contenção, a Powder Systems Limited (PSL) possui 
valiosa experiência em design e engenharia de processos 
avançados de contenção, fornecendo equipamentos 
customizados de processos para os setores farmacêutico, 
químico e laboratorial no mundo todo. A companhia é 
reconhecida por fornecer soluções de alta qualidade que 
atendam às necessidades específicas de seus clientes, e 
adota a expertise de outras fabricantes de equipamentos 
para atender essas necessidades.

Quando uma empresa farmacêutica líder de mercado 
estava em busca de um equipamento de peneiramento 
de total contenção, a PSL combinou sua expertise com a 
Russell Finex, líder global em tecnologia de separação, 
para fornecer uma solução customizada. Com uma base de 
clientes que incluem Pfizer, GSK, Wyeth e Sanofi-Aventis e 
muitas outras no mundo todo, a reputação da Russell Finex 
em fornecer peneiras farmacêuticas de alta qualidade para a 
indústria farmacêutica foi um importante fator no momento 
da seleção. 

“A indústria farmacêutica é uma das que exigem os 
equipamentos mais precisos, confiáveis e higiênicos, e 
a capacidade da Russell em combinar essas exigências 
com um design customizado para a nossa tecnologia foi 
determinante para o usuário final”, afirmou Sylvain Querol, 
Gerente de Propostas da PSL na Europa. 

Foi solicitada uma solução de peneiramento que permita 
ao cliente fabricar compostos potentes de acordo com as 
normas de boas práticas CGMP. Com isso em mente, a PSL 
combinou seu próprio isolador de alta contenção com a 
Russell Compact Sieve®. Esse sistema de isolamento único 
fornece uma solução segura e prática para o peneiramento 
de materiais perigosos. O equipamento possui capacidade 
para processar compostos com um limite de exposição 
ocupacional de menos de 1,0 μg/m3, o que atende as 
necessidades do cliente cujo material está sendo processado 

Peneiramento fechado – Elimina poeira e gases tóxicos, 
garantindo a integridade dos operadores

Design compacto – Fácil instalação em linhas de 
produção já existentes ou em áreas enclausuradas, como 
isoladores de contenção

Garante a qualidade do produto – elimina contaminação 
por partículas desproporcionais e assegura a higiene do 
produto

O setor de engenharia combina um isolador de alta contenção com uma solução para 
peneiramento farmacêutico higiênico e eficiente, fornecendo um equipamento customizado

Russell Compact Sieve® fornece solução para 
peneiramento em contenção de alta capacidade

Figura 1. Instalação da Russell Compact Sieve®  dentro do isolador 
de alta contenção
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como parte de seu Projeto de Instalação de Comprimidos de 
Alta Periculosidade.

O isolador da PSL possui um compartimento vazado que 
permite acesso irrestrito ao interior da câmara, ao mesmo 
tempo garantindo a segurança do operador que não 

entra em contato direto com o produto. Um mecanismo 
de carregamento de tambor contido ajuda a carregar o 
produto, transferindo-o a partir de vários tambores de 
armazenamento para a peneira.  Além disso, para permitir 
a drenagem Clean-In-Place, o isolador é ajustado com uma 
base inclinada.

Devido ao seu design compacto, a Russell Compact Sieve® 
foi a melhor escolha para essa aplicação, que se adaptou 
perfeitamente à instalação dentro do isolador de alta 
contenção. Essa peneira vibratória oferece peneiramento 
preciso, de alta capacidade, pela metade do tamanho das 
peneiras industriais tradicionais, removendo com precisão 
todo tipo de contaminação.

A Russell Compact Sieve® encontra-se disponível em vários 
tamanhos e opções, e a Russell Finex oferece a customização 

Figura 2. Isolador de alta contenção da PSL

de todos os seus produtos, o que significa que cada máquina 
pode ser adaptada a exigências específicas. Para essa 
aplicação em especial, o motor da peneira precisou ser 
posicionado na parte de fora do isolador, por haver risco 
de explosão, e por isso foi colocado em um gabinete de 
controle com uma placa separando o motor da peneira.

A Russell Finex criou uma solução que atende essas 
especificações únicas, sem afetar o desempenho da 
peneira. “Estamos muito satisfeitos com a combinação 
dessas necessidades únicas”, disse Christian Parker, Chefe de 
Engenharia da PSL. “Na posição de fornecedores de soluções 
de engenharia, nós precisamos confiar na expertise de 
fornecedores em oferecer uma opção que atenda as nossas 
demandas, e é exatamente isso que a Russell Compact 
Sieve® faz”.

Outros benefícios da Russell Compact Sieve® incluem 
seu design que permite fácil limpeza e desmontagem, a 
composição em aço inoxidável de todas as peças sujeitas a 
contato e a ausência de áreas sujeitas à entrada de insetos, 
o que a faz a peneira mais higiênica desse tipo. O acesso e a 
limpeza da tela da malha podem ser feitos facilmente, e um 
separador magnético pode ser adicionado como upgrade 
para eliminar a contaminação ferrosa, o que garante a 
qualidade e a pureza do produto final. Além disso, a saída 

de partículas desproporcionais padrão pode ser removida do 
design, como foi feito na ocasião, para atingir o máximo de 
contenção.

Figura 3. Russell Compact Sieve®  produzida totalmente em aço 
inoxidável
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Segundo Querol, “Para atender as necessidades da indústria 
farmacêutica moderna, é importante atender aos mais altos 
padrões de boas práticas de fabricação. A combinação do 
nosso isolador de alta contenção e a Russell Compact Sieve®  
atende esses padrões, dando aos nossos clientes a garantia 
de obterem produtos farmacêuticos de alta qualidade”.

Criada em 1934, a Russell Finex possui ampla experiência 
em fornecer a setores de engenharia equipamentos 
customizados de peneiramento e filtragem. Sua longevidade 
e reputação a tornam uma das três líderes do mercado 
global, atendendo diversos setores, incluindo aplicações 
em produtos farmacêuticos, químicos, alimentos e bebidas, 
revestimento, pós metálicos e cerâmicas.
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