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Marka Thermo King należąca do spółki Trane Technologies, będąca światowym innowatorem w
dziedzinie klimatyzacji, poszerzyła właśnie swoją ofertę o rozwiązania do tymczasowego
przechowywania, które mogą spełnić unikalne wymagania firm farmaceutycznych z całego
świata opracowujących szczepionkę przeciwko wirusowi COVID-19. Marka Thermo King jest
światowym liderem w dziedzinie inteligentnych, kompleksowych rozwiązań łańcucha
chłodniczego z kontrolą temperatury.

  

  

  

Firmy farmaceutyczne będące na końcowym etapie badań klinicznych przewidują wymaganie
ścisłej kontroli temperatury w celu zabezpieczenia swoich produktów — aż do -70 stopni
Celsjusza. Rozwiązania marki Thermo King mogą umożliwić tym firmom i ich dystrybutorom
zapewnienie skuteczności ich produktów w ramach całego łańcucha chłodniczego; od
transportu lotniczego po morski, kolejowy, za pomocą ciężarówek, aż po rozwiązania na
ostatnią milę oraz w magazynach danej trasie.
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  Według Światowej Organizacji Zdrowia niemal 20 procent wrażliwych na temperaturęproduktów farmaceutycznych ulega uszkodzeniu podczas transportu, a 25 procent szczepionekdociera do miejsca przeznaczenia w stanie nieaktywnym z powodu uchybień w łańcuchuchłodniczym.  „Biorąc pod uwagę pilne zapotrzebowanie całego świata na szczepionkę przeciwko wirusowiCOVID-19, nie można dopuszczać do uchybień w obrębie łańcucha chłodniczego”, stwierdziłprezes i dyrektor ds. operacyjnych firmy Trane Technologies, Dave Regnery. „Nasze nowerozwiązania do przechowywania w niskich temperaturach, które mogą utrzymać temperaturę-70 stopni Celsjusza przez dłuższy okres czasu, można wykorzystać do wspomaganiaograniczenia degradacji szczepionek, a co najważniejsze, mogą one zapobiec brakom zapasówlub ograniczeniom dostępności szczepionek”.  Marka Thermo King oraz jej partnerzy na całym świecie mogą dostarczyć rozwiązania dotymczasowego przechowywania zapewniające nastawy do -70 stopni Celsjusza oraz mogązapewnić kompleksową kontrolę temperatury, bezpieczeństwo i możliwość monitorowaniadzięki zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi telematycznych. Dodatkowe rozwiązaniado przechowywania obejmują chłodzone naczepy, zbiorniki i przenośne kontenery, które możnałatwo skalować i przenosić do innych lokalizacji zgodnie z potrzebą.  Oprócz wprowadzenia rozwiązań do przechowywania w niskich temperaturach marka ThermoKing pomogła swoim klientom w określeniu sposób na zmaksymalizowanie dostępnościsuchego lodu, który jest często stosowany do transportowania i przechowywania szczepionek,jednak z pewnymi ograniczeniami. Zastosowanie kontenera z suchym lodem doprzechowywania zamrożonego produktu może wymagać ponownego zamrożenia w przypadkuprzechowywania przez dłuższy okres czasu lub narażenia na działanie skrajnych warunkówatmosferycznych. Thermo King oferuje rozwiązania do przechowywania, które w ekologicznysposób mogą przedłużyć okres eksploatacji suchego lodu lub wyeliminować zapotrzebowaniena niego.  www.thermoking.com
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