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No és la primera vegada que l'ésser humà s'enfronta a un desafiament com aquest, i el supera. 

A principis dels anys 80, la detecció dels primers casos de la Síndrome d'Immunodeficiència 

Adquirida Humana deixava perplexos als científics per la transferència entre espècies d'un virus 

que afeblia totalment el sistema immune dels pacients afectats, que morien ràpidament per 

infeccions no comuns. Tot i això, la prevenció, l'educació i la investigació científica han permès 

mitigar els efectes de la malaltia i amb el tractament adequat, convertir-la en una patologia 

crònica però no mortal. 

Gairebé a la fi dels anys 90, l'esclat de la malaltia de les vaques boges, va provocar la mort de 

226 persones afectades per una variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jackob, una patologia 

neurodegenerativa sense cura. De nou, la investigació i la prevenció van ser claus per a definir 

l'origen de l'afecció i evitar nous casos. A l'igual que ara amb el COVID-19, totes aquestes 

amenaces ens van obligar a aturar, contenir, controlar, endarrerir i reduir el seu impacte fins 

que la medicina i la ciència van ser capaços de sotmetre, prevenir i alleugerir la malaltia. 

MATACHANA, empresa espanyola fundada el 1962, i líder mundial en la prevenció i control 

d'infeccions, col·labora i assessora les entitats sanitàries i instituts de recerca oferint la seva 

tecnologia per lluitar contra els microorganismes potencialment perillosos. L'empresa fabrica 

esterilitzadors per a l´àmbit sanitari, investigació, indústria i el sector farmacèutic. 

Tots els centres nacionals de referència que investiguen amb patògens d'alt risc i que treballen 

per desenvolupar vacunes per a contenir determinades infeccions, són clients de MATACHANA 

des de fa anys: Instituto Carlos III (Madrid), el Centro Nacional de Biotecnología (Madrid), INIA 

(Valdeolmo), CRESA (Barcelona), CITA (Saragossa), CIMA (Pamplona), CINBIO (Vigo). A més 

a més, centres internacionals de renom com a França Institut Pasteur, Institut Servier, Centre CEA 

Paris-Saclay, a Alemanya Helmholtz Zentrum (Munich) i Universität Leipzig, a Bèlgica Ega (Lovaina) 

i Erasme (Brussel·les), Institut Panum (Dinamarca), entre d’altres. 

 

En aquest sentit, disposem de pràctiques 

solucions que poden adaptar-se ràpidament a 

diferents situacions, amb l'objectiu d'ajustar 

en cada moment la nostra planificació de 

resposta. 

Des d’Unitats d'Esterilització (RUMED per les 

sigles en anglès), portàtils, que poden 

incorporar-se a hospitals de nova construcció 

dissenyats com a llocs de contenció i aïllament 

dels pacients sospitosos/confirmats amb 

COVID-19, o bé en zones destinades a aquest 

efecte en hospitals ja funcionals.  
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Altres aplicacions passen per solucions mòbils 

per al tractament dels residus biocontaminats 

utilitzats en la cura d'aquests malalts (sistema 

IWIS).   

En aquest sentit, la proposta oferta per 

MATACHANA, és la d'instal·lar una planta 

autònoma en un contenidor universal de 

transport de 20 peus, per tal de poder tractar 

"in situ" els residus infecciosos que han estat 

exposats amb pacients aïllats. El tractament 

és mitjançant esterilització a 134 ºC en 

esterilitzadors dedicats exclusivament als 

residus, garantint diversos aspectes crítics: 

 

- Inactivació de la càrrega microbiana aconseguint l'esterilització del residu infecciós. 

- Tractament de l'aire i condensats durant el procés d'esterilització, com es fa en un 

Laboratori de nivell de seguretat P3. 

- Trituració posterior del residu estèril per transformar-lo en no identificable, en un altre 

equip separat. D'aquesta manera, a més de transformar el residu en irreconeixible, redueix 

fins a un 80% el seu volum i evita el tornar a fer servir el material processat. 

- Sense utilitzar agents químics, només aigua tractada. 

- Tot això de forma autònoma i fàcil de transportar, ocupant l'espai físic d’un contenidor de 

20 peus. 

 

La naturalesa innovadora d'aquest coronavirus i la nostra comprensió tècnic-científica en 

constant evolució, exigeixen una elevada agilitat per adaptar-nos ràpidament i oferir sempre 

la solució més adequada. 

MATACHANA, acumulant una experiència de més de 55 anys en aquest sector, s'ha situat 

sempre a l'avantguarda en l’àmbit de la prevenció de les infeccions, protegint tant la vida dels 

pacients com la seguretat dels professionals de la salut que dia a dia posen en risc les seves 

vides per vetllar pels nostres malalts. 


