Μέτρα προστασίας για την υγιεινή του πάγου

Περιεχόμενα

Η παγομηχανή.......................................................................................................................................
3
Καθαρισμός και απολύμανση της παγομηχανής..............................................................................................
4
Ο πάγος είναι τροφή................................................................................................................................
5
Χρήση στα νοσοκομεία.............................................................................................................................
6
Οι "σκληρά" εργαζόμενες παγομηχανές........................................................................................................
7
Αιτία του προβλήματος η μονάδα παραγωγής..................................................................................................
8
Συντήρηση παγομηχανής...........................................................................................................................
9
Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του πάγου που παράγεται στις παγομηχανές.........................................
10
Μικροβιολογικοί κίνδυνοι – Σχηματισμός βιοφίλμ.............................................................................................
11
Βασικά μέρη των παγομηχανών.................................................................................................................
12
Πηγές μόλυνσης στη μονάδα παραγωγής.......................................................................................................
13
Μονάδα παραγωγής παγομηχανής...............................................................................................................
14
Στάδια ανάπτυξης του βιοφίλμ....................................................................................................................
23
Αίσθηση μεγέθους πληθυσμού...................................................................................................................
26
Επιπτώσεις του βιοφίλμ στην υγεία...............................................................................................................
27
Όταν η "απολύμανση" δεν απολυμαίνει........................................................................................................
28

Περιεχόμενα

Πιστοποιημένη μέθοδος απολύμανσης – Seraclean.........................................................................................
29
Απόλυτη ασφάλεια – Seraclean...................................................................................................................
33
Αποτελεσματικότητα – Seraclean.................................................................................................................
34
Πιστοποιητικό απολύμανσης παγομηχανής – Seraclean.....................................................................................
35
Τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας καθαρισμού και απολύμανσης........................................................................
36
Γιατί τη Seraclean;.....................................................................................................................................
37
Παγομηχανές πριν την απολύμανση.............................................................................................................
38
Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανση παγομηχανής.......................................................................................
40
Αποτελέσματα καθαρισμού και απολύμανση της παγομηχανής...........................................................................
46
Νομοθεσία σχετική με τον πάγο.................................................................................................................42
50
Αμερικάνικη υπηρεσία ελέγχου τροφίμων και φαρμάκων.................................................................................
53
Βιβλιογραφία............................................................................................................................................47
55

H ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ

Η διάθεση του πάγου γίνεται σε:

Bars

Ξενοδοχεία

Εστιατόρια
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Νοσοκομεία

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
Οι εμπορικές παγομηχανές σχεδιάζονται με σκοπό τη διάθεση – σε τακτική βάση – μεγάλων ποσοτήτων
πάγου, κυρίως σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, bars, καφετέριες αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον
τομέα της υγείας.
Ο διατιθέμενος πάγος προορίζεται για κατανάλωση ή συντήρηση τροφίμων.
Οι παγομηχανές αυτού του είδους λειτουργούν ομαλά χωρίς να χρειάζεται συχνή ανθρώπινη παρέμβαση,
απαιτείται ωστόσο η τακτική συντήρησή τους, τόσο για τη καλή λειτουργία τους, όσο και για την
παρεμπόδιση της δημιουργίας αλάτων ή της συγκέντρωσης βακτηρίων.

Απαιτεί τακτική συντήρηση
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

&

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Μείωση παθογόνων
μικροοργανισμών σε ΑΣΦΑΛΗ
επίπεδα, σε επιφάνειες όπου
έχει προηγηθεί ο καθαρισμός

Διεργασία φυσικής
απομάκρυνσης
ρυπογόνων παραγόντων
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Ο ΠΑΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΦΗ
Ξενοδοχεία

Μπαρ

Super Market

Εστιατόρια
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ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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ΟΙ «ΣΚΛΗΡΑ» ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ
Οι παγομηχανές είναι από τις πιο επιβαρυνόμενες κατά τη λειτουργία τους μηχανές, στο χώρο της
εστίασης και παραγωγής τροφίμων. Παρ’ όλα αυτά ελάχιστη σημασία δίνεται στην απολύμανσή τους, με
αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να αρρωσταίνουν κάθε χρόνο, εξαιτίας βλαβερών μικροοργανισμών που
αναπτύσσονται στον πάγο.
Κατά γενική ομολογία, η απολύμανση των παγομηχανών εντάσσεται συχνά στη λίστα με τα «πράγματα
που πρέπει να γίνουν». Τις περισσότερες φορές όμως παραλείπεται, με αποτέλεσμα την πιθανή
μόλυνση του πάγου και κατά συνέπεια του προσωπικού και των πελατών/καταναλωτών. Πράγματι, είναι
δυνατό να αρρωστήσουμε πολύ σοβαρά από βακτήρια που έχουν μολύνει τον πάγο που ανυποψίαστα
καταναλώνουμε.

Κατά τον έλεγχο των παγομηχανών, διαπιστώνεται συχνά ότι οι περισσότερες παγομηχανές στις
μονάδες παραγωγής δεν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν απολυμανθεί ποτέ. Αυτές οι συνθήκες
αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας ή γλοιώδους στρώματος, που με τη σειρά
τους οδηγούν στο σχηματισμό βακτηρίων που μολύνουν τον πάγο.
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ΑΙΤΙΑ
ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η ΜΟΝΑΔΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αίτια
του
προβλήματος
η Μονάδα
παραγωγής
Η παγομηχανή αυτή καθ’ εαυτή

• Στασιμότητα νερού στη μονάδα παραγωγής και στο εσωτερικό κύκλωμα

• Μεταβολή θερμοκρασίας στη μονάδα παραγωγής από -18οC σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος
• Μικροβιακό φορτίο από τον αέρα (παγομηχανές που βρίσκονται σε χώρους
εστίασης επιβαρυμένους μικροβιολογικά)

• Υγρασία που βρίσκεται στις επιφάνειες της μονάδας παραγωγής και
αποτελεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών
• Επιμόλυνση κατά το χειρισμό του πάγου
Χημικοί κίνδυνοι: Αποθέσεις αλάτων και ρύπων
Μικροβιολογικοί κίνδυνοι:

Ανάπτυξη μικροοργανισμών – Δημιουργία Βιοφίλμ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

Καθαρισμός
• Απομάκρυνση ρύπων και αλάτων
• Καλή λειτουργία παγομηχανής

Απολύμανση
• Εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών
• Απόλυτη ασφάλεια της υγείας του καταναλωτή
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου, που μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή μολυσμένου πάγου σε μία
παγομηχανή, είναι οι ακόλουθοι:
Μικροβιολογικοί κίνδυνοι: Στις υγρές επιφάνειες της παγομηχανής δημιουργείται συχνά ένα γλοιώδες
στρώμα, σαν λάσπη. Το στρώμα αυτό ονομάζεται βιοφίλμ και απαρτίζεται από πολλά διαφορετικά είδη
βακτηρίων, τα οποία συμβιώνουν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, στις επιφάνειες της
παγομηχανής είναι δυνατό να αναπτυχθούν διαφόρων τύπων βακτήρια, ιοί, μαγιά και μύκητες.

Χημικοί κίνδυνοι: Στη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης του πάγου, παρατηρούνται συχνά
αποθέσεις αλάτων και ρύπων, οι οποίοι αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη
μικροοργανισμών.
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΦΙΛΜ

Η ανάπτυξη μικροβίων οδηγεί συχνά στη δημιουργία ενός γλοιώδους στρώματος σε πολλά τμήματα μίας
εμπορικής παγομηχανής, το οποίο ονομάζεται βιοφίλμ (βιο-μεμβράνη) και το οποίο σπάνια
καθαρίζεται.
Ο όρος βιοφίλμ
μικροοργανισμών
χρησιμοποιώντας
εκτίθενται μόνιμα

χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε έναν πληθυσμό πολλών αλληλοεξαρτώμενων
διαφόρων ειδών, πολλά από τα οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να απομονώσουμε
τυπικές κλινικές εργαστηριακές τεχνικές. Το βιοφίλμ σχηματίζεται σε επιφάνειες που
σε νερό ή παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Το βιοφίλμ λειτουργεί ως προστατευτικό στρώμα που βοηθάει στην ανάπτυξη των βακτηρίων. Μόλις τα
βακτήρια δημιουργήσουν πάνω στην επιφάνεια μία καλά σχηματισμένη αποικία, είναι πολύ πιο δύσκολο
η επιφάνεια αυτή να καθαριστεί και να απολυμανθεί.
Το βιοφίλμ απομακρύνεται μάλιστα αρκετά δυσκολότερα από τις κρυμμένες επιφάνειες. Έτσι μπορεί να
αποτελέσει μία συνεχή πηγή φθοράς ή μόλυνσης, εάν δεν απομακρυνθεί πλήρως.
Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί ότι ορισμένα βακτήρια του βιοφίλμ παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα
αντιβιοτικά αυξημένη έως και 1000 φορές –ακόμα και εάν έχουν αποχωρήσει από αυτό- σε σύγκριση με
βακτήρια ελεύθερης διαβίωσης του ίδιου είδους.
Για το λόγο αυτό, τα γλοιώδη στρώματα του βιοφίλμ θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα και να
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η επανεμφάνισή τους.
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ
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ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΑΠΟΙΚΙΕΣ
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

Δημιουργία
Βιοφίλμ

Μολυσμένη παγομηχανή από ρύπους και παθογόνους μικροοργανισμούς
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

Τα καλούπια της παγομηχανής όπου περνά το πόσιμο νερό για την παραγωγή πάγου
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

Οξείδωση επιφάνειας
της μονάδας παραγωγής
από αστοχία υλικού
(χλώριο),
κατά τη διαδικασία
απολύμανσης

Τα καλούπια της παγομηχανής όπου περνά το πόσιμο νερό για την παραγωγή πάγου
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

Μονάδα παραγωγής και αποθήκη πάγου
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

Το αποθηκευμένο νερό
της παγομηχανής για
την παραγωγή του
πάγου

Μολυσμένο νερό από μικρόβια, άλατα και ρύπους
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

Δημιουργία βιοφίλμ στο εσωτερικό της παγομηχανής
-21-

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

Οξείδωση επιφάνειας
της μονάδας παραγωγής
από αστοχία υλικού
(χλώριο),
κατά τη διαδικασία
απολύμανσης

Δημιουργία βιοφίλμ στο εσωτερικό της παγομηχανής
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ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ
Ο κύκλος ζωής του βιοφίλμ σε τρία στάδια:
• Προσκόλληση
• Σχηματισμός αποικιών και ανάπτυξη
• Μερική αποχώρηση πλαγκτονικών κυττάρων και σχηματισμός νέων αποικιών

1. Προσκόλληση
Ο σχηματισμός του βιοφίλμ ξεκινά με την προσκόλληση διαφόρων μικροοργανισμών ελεύθερης
διαβίωσης σε μία επιφάνεια. Το βιοφίλμ σχηματίζεται όταν βακτήρια προσκολλούνται σε υγρές
επιφάνειες, οπότε και αρχίζουν την έκκριση μίας γλοιώδους, κολλώδους ουσίας (λάσπης).
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ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ
2.

Σχηματισμός αποικιών και ανάπτυξη
Μετά το σχηματισμό της αρχικής αποικίας, το βιοφίλμ αναπτύσσεται μέσω ενός συνδυασμού
κυτταρικής διαίρεσης και συγκέντρωσης των νέων βακτηρίων.
Η ανάπτυξη αποτελεί το στάδιο εκείνο κατά το οποίο το βιοφίλμ έχει πλέον προσκολληθεί πλήρως
στην επιφάνεια και μπορεί να μεταβληθεί μόνο ως προς το σχήμα και το μέγεθός του.
Το βιοφίλμ περιέχει κανάλια/διόδους, που επιτρέπουν την κυκλοφορία των θρεπτικών συστατικών.
Επειδή τα βιοφίλμ αναπτύσσουν συχνά το δικό τους μεταβολικό σύστημα, μπορούν να
παρομοιαστούν με τους ιστούς των ανώτερων οργανισμών, όπου τα πολύ κοντινά κύτταρα
συνεργάζονται, δημιουργώντας ένα δίκτυο για την κυκλοφορία των μεταλλικών συστατικών.
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ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ
3. Μερική αποχώρηση πλαγκτονικών κυττάρων και σχηματισμός νέων αποικιών
Τα βακτήρια του βιοφίλμ μπορούν και κινούνται ελεύθερα, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα
να επιμολύνουν εύκολα καινούριες επιφάνειες.
Μετά το σχηματισμό του βιοφίλμ, η αρχική αποικία διαφοροποιείται. Σχηματίζεται έτσι ένα
εξωτερικό «τοίχωμα» από στάσιμα βακτήρια, ενώ το εσωτερικό της αποικίας «ρευστοποιείται»,
επιτρέποντας στα πλαγκτονικά κύτταρα να «κολυμπήσουν» έξω από το βιοφίλμ, αφήνοντας πίσω
τους έναν κοίλο χώρο.
Από τη στιγμή που σχηματίζεται το βιοφίλμ, τα πλαγκτονικά βακτήρια μπορούν περιοδικά και
αποχωρούν από αυτό, οπότε πολλαπλασιάζονται ραγδαία και διασπείρονται, μολύνοντας νέες
επιφάνειες. Η περιοδική απομάκρυνση των πλαγκτονικών κυττάρων από το βιοφίλμ ακολουθεί μία
φυσικά προγραμματισμένη διαδικασία.
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ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Τα βακτήρια που απαρτίζουν ένα βιοφίλμ συμμετέχουν σε ρυθμιστικές οδούς που αποκρίνονται στην
πυκνότητα του βακτηριακού πληθυσμού (quorum sensing). Πρόκειται για μία διαδικασία λήψης
αποφάσεων, κατά την οποία η συμπεριφορά των διαφόρων βακτηρίων συντονίζεται μέσω ενός «χημικού»
αλφάβητου.
Οι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από το quorum sensing δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Ο τρόπος
επικοινωνίας των βακτηρίων επιτρέπει για παράδειγμα σε ένα μονοκύτταρο βακτήριο να διαισθάνεται
πόσα άλλα βακτήρια βρίσκονται σε σχετικά κοντινή του απόσταση. Έτσι, εάν το βακτήριο διαισθανθεί ότι
περιβάλλεται από έναν πυκνό πληθυσμό άλλων παθογόνων μικροοργανισμών, η κυρίαρχη τάση του είναι
να συνταχθεί με αυτούς και να συνεισφέρει στο σχηματισμό του βιοφίλμ.
Τα προσκολλημένα σε ένα βιοφίλμ κύτταρα «επικοινωνούν» μεταξύ τους μέσω του quorum sensing,
για να σχηματίσουν μικροαποικίες και να διατηρήσουν ανοιχτά τα κανάλια κυκλοφορίας των θρεπτικών
συστατικών.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η παρουσία βιοφίλμ μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος λοιμώξεων, π.χ
•
•
•
•
•

Σχηματισμός οδοντικής πλάκας
Ουλίτιδα
Γαστρεντερικές διαταραχές
Λοιμώξεις του ουροποιητικού
Λοιμώξεις του αναπνευστικού κ.α

Σε σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατό να επέλθει ακόμα και ο θάνατος

Βασικό συμπέρασμα
Κάθε παγομηχανή πρέπει όχι μόνο να καθαρίζεται , αλλά και να απολυμαίνεται τακτικά (2 με 4 φορές το
χρόνο), ώστε να εξουδετερώνει ολοσχερώς τους παθογόνους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται σε αυτήν
και να διασφαλίζεται έτσι η υγεία του καταναλωτή.
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ΟΤΑΝ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΝ «ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ»

Σε πολλές εταιρείες οι υπεύθυνοι θεωρούν πως απολυμαίνουν με τη χρήση των υγρών καθαριστικών που
προμηθεύονται.
Οι επί τόπου μετρήσεις όμως αποδεικνύουν πολλές φορές την ύπαρξη υψηλού μικροβιολογικού φορτίου σε
«θεωρητικά» απολυμασνένες παγομηχανές, καθιστώντας έτσι σαφές ότι πολλές φορές δεν
πραγματοποιείται αποτελεσματική απολύμανση.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - SERACLEAN

Η εταιρεία Seraclean ειδικεύεται στην απολύμανση των παγομηχανών, με σκοπό την καταπολέμηση
παθογόνων μικροοργανισμών, βακτηρίων και μυκητών.
Στόχος της εταιρείας είναι αφενός η καταστροφή του μικροβιολογικού παθογόνου φορτίου και αφετέρου η
εξασφάλιση μηδενικού υπολείμματος χημικών ουσιών, δίνοντας έτσι απόλυτη έμφαση στην ασφάλεια και
προστασία του καταναλωτή.
Η Seraclean είναι η μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη που έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα διαχείρισης
ποιότητας EN ISO 9001:2008 για την καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών, με πεδίο εφαρμογής
το καθαρισμό, την απολύμανση και τον ποιοτικό έλεγχο των παγομηχανών.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - SERACLEAN

Η εταιρεία Seraclean έχει αναπτύξει μοναδική μέθοδο απολύμανσης, η οποία αποτελεί Ευρωπαϊκή
πατέντα, με την οποία εγγυάται ολοκληρωτική απολύμανση, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία του
καταναλωτή.
Η μοναδικότητα της μεθόδου Seraclean στηρίζεται στη χρήση απολυμαντικού διαλύματος με την μορφή
αεροζόλ, η οποία επιτυγχάνει την πλήρη εξουδετέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών σε όλα τα
σημεία της παγομηχανής.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - SERACLEAN
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - SERACLEAN
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – SERACLEAN

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΥ

- Είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.

Πραγματοποίηση ελέγχων κατά την
διαδικασία:

- Βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, για προϊόντα απολύμανσης των
τύπων 2,3 & 4

- Ως προς υπολείμματα του αφαλατικού

- Είναι μη ερεθιστικό

- Ως προς υπολείμματα δραστικής του
απολυμαντικού

- Δεν επηρεάζεται από την σκληρότητα του
νερού

- Ως προς υπολείμματα παθογόνων
μικροοργανισμών

- Είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπo και το
περιβάλλον
- Είναι πλήρως βιοδιασπώμενο
- Πληροί τις προδιαγραφές της H.A.C.C.P.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – SERACLEAN

Καταστροφή
99,9%
-

του

E-coli
Enterococcus Hirae
Ευρώτες
Salmonela sp.
Giardia

μικροβιολογικού
-

φορτίου

Staphylococcus aureous
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Vibrio
Cryptosporidium

Πεντακάθαρος πάγος, χωρίς
-

ρύπους
μικροοργανισμούς
οσμές
παράξενες γεύσεις
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ - SERACLEAN

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνοδεύονται απο Πιστοποιητικό Απολύμανσης Παγομηχανής, το οποίο
αποδεικνύει:
• την εξουδετέρωση του παθογόνου μικροβιολογικού φορτίου
• την απουσία χημικών ουσιών ως κατάλοιπα, στο τέλος της διαδικασίας
Το πιστοποιητικό απολύμανσης κατοχυρώνει τον επιχειρηματία ως προς την τήρηση του Νομοθετικού
Πλαισίου σχετικά με την απολύμανση του πάγου και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε έλεγχο
κρατικού φορέα ή επιθεωρηση φορέα πιστοποιήσης ή τρίτου εμπλεκόμενου ή θιγόμενου από αστοχία
απολύμανσης.
Παράλληλα το πιστοποιητικό μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο για την διασφάλιση της
Δημόσιας Υγείας.
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης, όπως ήδη έχει οριστεί, δεν μπορεί
παρά να τεκμηριώνεται μέσω ενός έγκυρου πιστοποιητικού από εγκεκριμένη
εταιρεία.
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ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ SERACLEAN ;
Ως προς την εταιρεία:
• Η εταιρεία Seraclean είναι η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία στην Ευρώπη για την απολύμανση των
παγομηχανών
• Διαθέτει αποκλειστική μέθοδο απολύμανσης που εγγυάται άριστα αποτελέσματα
• Πραγματοποιεί ελέγχους καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας απολύμανσης
Ως προς τη μέθοδο:
• Είναι σύμφωνη με τις αρχές της H.A.C.C.P.
• Είναι αποτελεσματική για πολλά και διαφορετικά είδη μικροοργανισμών με ποσοστό θανάτωσης 99,9%
• Περιλαμβάνει τη χρήση αεροζόλ, που καταστρέφει πλήρως το βιοφίλμ
• Προϋποθέτει τη μικρή μόνο διακοπή της παραγωγής του πάγου
• Είναι γρήγορη
Ως προς την ευθύνη:
• Είναι η μοναδική εταιρεία που εκδίδει Πιστοποιητικό Απολύμανσης
• Κατοχυρώνει τον επιχειρηματία ως προς την τήρηση του Νομοθετικού πλαισίου, σχετικά με την
απολύμανση της παγομηχανής
• Την ευθύνη του πιστοποιητικού φέρει εξολοκλήρου η εταιρεία Seraclean

- Εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια του καταναλωτή -

- Είναι φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον -
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ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Παραγωγή

Αποθήκη
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ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΟ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή
των τροφίμων, αναφέρεται ότι:
Κεφ. 1ο, Άρθρο 1ο:
-Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων.
Κεφ. 1ο, Άρθρο 1ο:
-Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να λαμβάνουν ειδικά υγειονομικά μέτρα για την πλήρωση
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
Κεφ. 1ο, Άρθρο 5ο:
-Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των
αρχών H.A.C.C.P.
Παράρτημα ΙΙ, Κεφ. ΙΙΙ: Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, και να
μπορούν να καθαρίζονται και όταν είναι αναγκαίο να απολυμαίνονται εύκολα.
Παράρτημα ΙΙ, Κεφ. V: Κάθε αντικείμενο, συσκευή ή εξοπλισμός, με τον οποίο έρχονται σε επαφή τα τρόφιμα, πρέπει να
καθαρίζεται αποτελεσματικά, και όταν είναι αναγκαίο να απολυμαίνεται.
Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να πραγματοποιούνται αρκετά συχνά, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης.
Παράρτημα ΙΙ, Κεφ. VII: O πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή που μπορεί να μολύνει τρόφιμα πρέπει να
παράγεται από πόσιμο νερό, ή αν χρησιμοποιείται για την ψύξη ολόκληρων αλιευτικών προϊόντων, από καθαρό νερό.
Πρέπει να παρασκευάζεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε
μόλυνση.
Σχετικό link
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:EL:PDF
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (έκδοση 2009):
• Ο πάγος που προσφέρεται στην κατανάλωση για οποιαδήποτε χρήση και αν προορίζεται, πρέπει να παρασκευάζεται από
καθαρό πόσιμο νερό.
• Η παραγωγή του πάγου πρέπει να γίνεται με εγκαταστάσεις που να εξασφαλίζουν τη μη μόλυνσή του.
• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες και τα αναλυτικά στοιχεία του πάγου καθώς και του νερού μετά την τήξη του, πρέπει να
είναι τα ίδια με εκείνα του νερού από τα οποία παρασκευάστηκε αυτός.

Σχετικό link
http://www.gcsl.gr/media/trofima/Table-of-index-may-2012.pdf
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΟ
Υπουργείο Υγείας – Εφετ (Οδηγός υγιεινής Νο 1 για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής)
οι γενικές απαιτήσεις για τον πάγο και τον εξοπλισμό είναι οι ακόλουθες:
Κεφάλαιο VII, Παροχή νερού, Πάγος / Γενικές απαιτήσεις για τον πάγο:
• Όπου χρειάζεται πάγος, πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό που να είναι καθαρό και υγιεινό. Αυτός ο πάγος πρέπει
να χρησιμοποιείται, όπου είναι αναγκαίο, ώστε να μη μολύνονται ή ρυπαίνονται τα τρόφιμα και πρέπει να παράγεται, να
διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που τον προφυλάσσουν από κάθε μόλυνση ή ρύπανση
• Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα και τα ποτά θα πρέπει να παράγεται από «πόσιμο νερό».
• Ο πάγος που χρησιμοποιείται για την ψύξη μη συσκευασμένων τροφίμων όταν αυτά σερβίρονται σε ανοιχτές βιτρίνες,
θα πρέπει να παράγεται από «πόσιμο νερό»
• Οι συσκευές παραγωγής του πάγου, οι περιέκτες και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διάθεση
του, θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε σημεία που εξασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης.
Τα μέρη της συσκευής και τα σκεύη που έρχονται σε επαφή με τον πάγο, πρέπει να απολυμαίνονται
περιοδικά.

Σχετικό link
http://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/All/BB2A1F6B10478A00C22575A8003B7DF7/$file/Odigos%20Ygieinis%20No.1%20mazikis%20estiasis
%20kai%20zaxaroplastikis.pdf?OpenElement
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ (FDA, Η.Π.Α. 2009)
- ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κεφάλαιο 1ο, παράγραφος 1, 201.10 (32), ορίζει τον πάγο ως τρόφιμο, σύμφωνα με τα κάτωθι:
Με τον όρο «τρόφιμα» γενικά, στον παρόντα Κώδικα νοούνται όλα τα στέρεα ή υγρά προϊόντα, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως τροφή από τον άνθρωπο. Ο όρος τρόφιμα συμπεριλαμβάνει τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το
νερό, τα κόμμεα και μαστίχες (τσίχλες), καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζονται για προσθήκη σε
τρόφιμα.
Κεφάλαιο 1ο, παράγραφος 1, 201.10 (28a), ορίζει την παγομηχανή ως εξοπλισμό φαγητού, σύμφωνα με τα
κάτωθι:
Ως «εξοπλισμός» ορίζεται κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται σε χώρους εστιάσης, όπως το ψυγείο, η συσκευή
τροχίσματος, η παγομηχανή κ.α
Κεφάλαιο 3ο, παράγραφος 2, 202.16, αφορά στην παρασκευή του πάγου από το πόσιμο νερό, σύμφωνα με
τα κάτωθι:
Ο πάγος που προσφέρεται στην κατανάλωση για οποιαδήποτε χρήση και αν προορίζεται (κατανάλωση ή μέσο
συντήρησης), πρέπει να παρασκευάζεται από πόσιμο νερό.
Κεφάλαιο 4ο, παράγραφος 6, 602.11 (Ε) (4a & 4b), αφορά στη συχνότητα καθαρισμού της παγομηχανής,
σύμφωνα με τα κάτωθι:

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται: (4) Σε είδη εξοπλισμού όπως είναι η παγομηχανή. Η συχνότητα καθαρισμού
καθορίζεται (a) από την κατασκευαστική εταιρεία, ενώ (b) σε περίπτωση απουσίας προδιαγραφών ο καθαρισμός
πραγματοποιείται με συχνότητα τέτοια, που να αποκλείει τη συσσώρευση ρύπων ή μούχλας.
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ (FDA, Η.Π.Α. 2009)
- ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κεφάλαιο 4ο, παράγραφος 7, 702.11, αφορά στην απολύμανση της παγομηχανής μετά τον καθαρισμό,
σύμφωνα με τα κάτωθι:
Όλα τα σκεύη καθώς και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το φαγητό, θα πρέπει να απολυμαίνονται πρίν από τη
χρήση και μετά τον καθαρισμό.

Συνοπτικά
Ο πάγος ακολουθεί τα ίδια ακριβώς πρότυπα καθαρότητας και διαχείρισης με κάθε άλλο είδος τρόφιμου. Η
παγομηχανή θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να απολυμαίνεται μετά από κάθε καθαρισμό και σε
συχνότητα που είτε καθορίζεται από τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας ή είναι τέτοια ώστε να
αποφεύγεται η συγκέντρωση ρύπων ή μούχλας.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ
Falcao J.P., Microbiological quality of ice used to refrigerate foods, Food Microbiology, Vol. 19, No.4,
August 2002 , pp. 269-276(8). Copyright 2002 Elsevier Science Ltd.

Περίληψη: Ο πάγος που χρησιμοποιείται για κατανάλωση ή ψύξη τροφίμων είναι δυνατό να μολυνθεί από παθογόνους
μικροοργανισμούς και να καταστεί έτσι εστία μόλυνσης για τον άνθρωπο.

Με σκοπό την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε μικρόβια του πάγου που διατίθεται στο εμπόριο καθώς και του πάγου
που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση ψαρικών και θαλασσινών, μελετήθηκαν 60 δείγματα πάγου που συλλέχθηκαν
από έξι διαφορετικά σημεία λιανικής πώλησης ψαρικών στην πόλη της Araraquara, SP της Βραζιλίας. Από τα δείγματα
αυτά απομονώθηκαν πενήντα στελέχη του βακτηρίου E.Coli και ένα στέλεχος σαλμονέλας.
Η παρουσία υψηλού αριθμού κολοβακτηριδίων, ετερότροφων μικροοργανισμών που δρούν ως δείκτες και παθογόνων
στελεχών υποδηλώνει ότι ο εμπορικά διαθέσιμος πάγος και ο πάγος που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση ψαρικών
και θαλασσινών μπορεί να εγκυμονεί πιθανούς κινδύνους για τους καταναλωτές της κοινότητας.

Lenas, D.S., Certificate of health safety should followed the ice intended for the food maintenance on
the food markets, 1st Olympus International Conference on Supply Chains, 2010, Katerini, Greece,
Technological Educational Institution of Epirus, Greece

Περίληψη: Για την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε μικρόβια του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση ψαρικών

και θαλασσινών, μελετήθηκαν 18 δείγματα πάγου που συλλέχθηκαν από τρία διαφορετικά σημεία λιανικής πώλησης
στο νομό Θεσπρωτίας, στην Ελλάδα. Από τα δείγματα αυτά απομονώθηκαν στελέχη από κολοβακτηρίδια,
περιττωματικά κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκος, σταφυλόκοκκος aureus, ψευδομονάδες και βακτήρια vibrio. Τα
αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι δύο από τα τρία μαγαζιά διέθεταν πάγο ακατάλληλο για χρήση στον τομέα
των τροφίμων, ενώ ένα μόνο μαγαζί εμφάνιζε τιμές περιεκτικότητας σε βακτήρια εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ
Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, U.S. Department of Health and
Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 2003.

Περίληψη: Ο πάγος που προέρχεται από μολυσμένες παγομηχανές συσχετίζεται κατά κύριο λόγο με αύξηση του

πληθυσμού των μολυσμένων ατόμων, με μολύνσεις του κυκλοφορικού συστήματος, με γαστροεντερικές και
πνευμονικές διαταραχές καθώς και με ψευδομολύνσεις. Δευτερευόντως, οι μικροοργανισμοί που έχουν επιμολύνει τον
πάγο μπορούν να οδηγήσουν σε μόλυνση κλινικών δειγμάτων και ιατρικών διαλυμάτων, όταν αυτά απαιτούν χαμηλές
θερμοκρασίες για τη μεταφορά ή τη φύλαξή τους.
Στη συγκεκριμένη μελέτη, πραγματοποιήθηκε σύγκριση του μικροβιακού πληθυσμού μεταξύ νοσοκομειακών
παγομηχανών και κοινών παγομηχανών. Διαπιστώθηκε ότι οι παγομηχανές στα νοσοκομεία δεν είναι περισσότερο
μολυσμένες από αυτές που χρησιμοποιούνται στην κοινότητα.
Συνίσταται ο σχεδιασμός τακτικού προγράμματος απολύμανσης των παγομηχανών
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