
ตู้ปลอดเชื�อรุน่ CG200  CYTOGARD
ตูป้ลอดเชื �อสําหรบั ผสมยาที�เป็นพิษตอ่เซลล์

เทคโนโลยีขั�นสูงเพื�อความปลอดภัยใน

การจัดการกับยาพิษ  CYTOTOXIC



ตูป้ลอดเชื �อ รุน่นี� ไดถู้กกําหนดไว้ ในมาตรฐานออสเตรเลีย 
AS 2639: 1994 
ซึ�งเป็นอุปสรรคหลักในการสัมผัสกับละอองลอยที�ผลิตขึ �นในก

ารจัดเตรยีมและการจ่ายยาที�เป็นพิษตอ่เซลล์ที�หลายคนรูจ้ักเ

ป็นอย่างดวีา่ยาเหล่านี�เป็นพิษตอ่เซลล์เป็นสารก่อกลายพันธุ ์ 
และสงสัยวา่เป็นสารก่อมะเรง็ และ ก่อผลกระทบเหล่านี� 
ซึ�งอาจไม่ปรากฏตวัอาการเป็นเวลาหลายปี 
ข้อกําหนดสําหรบัการป้องกันมีดงัตอ่ไปนี�:

• การป้องกันสําหรบัผู้ ใช้ตูป้ลอดเชื �อรุน่นี�  และ 
เจ้าหน้าที�อื�น ๆ 
จากการสัมผัสกับละอองลอยหรอืไอระเหยซึ�งอาจเกิดขึ �นใ

นการจัดเตรยีมการจัดการและการจ่ายยาที�เป็นพิษตอ่เซ

ลล์;

• การป้องกันผลิตภัณฑ์ยาเพื�อให้พวกเขาสามารถจัดทําขึ �น

ในสภาพแวดล้อมที�ปราศจากอนุภาคและการปนเปื�อนทา

งชีวภาพ;
• การป้องกันบุคลากรในการบํารงุรกัษาตูป้ลอดเชื �อจากอนุ

ภาคยาที�ตกคา้งซึ�งสามารถปนเปื�อนตวักรอง, 
พัดลมและส่วนประกอบทางกลอื�น ๆ 

การประยุกต์ ใช้งาน

ตูป้ลอดเชื�อรุน่  CG2000 Cytogard TM 
ไดร้บัการออกแบบและผลิตในประเทศออสเตรเลียโดยมีขนาดความ

กวา้งให้เลือก 3 ขนาดคอื 900 มม. , 1200 มม. และ 1800 
มม. และสอดคล้องกับข้อกําหนดทั�งหมดของมาตรฐานออสเตรเลีย 
2567 ( Australian Standard AS 2567.)

สําหรบัการดาํเนินการการไหลเวยีนของอากาศแบบลามิเนตตามแนว

ตั�งผ่านตวักรอง HEPA จะผ่านถาด มีการแบ่ง 
และผ่านไปยังบรเิวณรอบพื�นที� โดยรอบ 
จึงทําให้พื�นที�ทํางานที�สะอาดในทางชีวภาพ 
นอกจากนี�อุปสรรคการถ่ายเทอากาศที�มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงงา

นที�เปิ 

ดดาํเนินการอยู่ในพื�นที�ช่วยลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นกับบุคลากรจ

ากสิ�งปนเปื�อนในอากาศที�เกิดขึ�นในเขตพื�นที�ทํางาน

การไหลเวยีนของอากาศจะรวมอยู่ ในพื �นที�มีการรั�วไหลใตพ้ื �นที�ทํางา

นในตูแ้ละผ่านตวักรอง HEPA 
ก่อนที�จะหมุนเวยีนผ่านช่องระบายอากาศกลับไปยังที�อยู่ดา้นบน 
อากาศบางส่วนถูกระบายออกจากตูเ้พื�อป้องกันการไหลของอากาศ 
การโดยมีการจัดวางพัดลม / ตวักรองแยกตา่งหาก 
และมีการแบ่งพัดลมเพิ�มกลับอากาศให้สามารถปรบัเปลี�ยนไดอ้ย่างอิ

สระเพื�อรกัษากระแสลมที�ถูกตอ้ง

มาตรฐานออสเตรเลีย

รายละเอียด

AES Environmental มีระบบการจัดการคณุภาพ ISO 
9001: 2008 

เพื�อให้มั�นใจวา่กระบวนการและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์



CG2000 CytogardTM drug safety cabinets are 
designed and manufactured to comply with all 
requirements of Australian Standard AS 2567.

Each cabinet is factory-certified by a NATA 
Accerdited laboratory to meet the specified 
performance requirements. These cabinets 
may also be used where the handling of other 
drugs and chemical requires both containment 
and aseptic manipulation. 

Cytotoxic safety cabinets are part-recirculating 
laminar air flow enclosures with high effciency 
particulate air (HEPA) filtration of exhaust air 
and an air barrier at the work opening. 

HEPA-filtered vertical laminar airflow which is 
recirculated in the work zone creates an ultra-
clean work environment for product protection. 
An air barrier between the operator and the 
work zone is maintained by a flow of room air 
into a full width grille in the work opening. 

อากาศที�กั�นผสมกับอากาศไหลเวยีนแบบลามิเนตในท่อระบายอากาศ

ใตพ้ื�นผิวการทํางานทั�งหมดจากตูผ้่านตวักรอง HEPA 
ซึ�งอยู่ตรงใตถ้าดป้ 

อนทุกตาํแหน่งจะมีโชนแรงดนับวกและผ่านตวักรองทั�งหมดถูกล้อ

มรอบดว้ยโซนแรงดนัลบเพื�อให้มีละอองลอยที�อาจเป็ นอันตราย

มาตรฐานออสเตรเลีย

ตูม้ีพื�นที�ทํางานกวา้ง 90 ซม., 120 ซม. หรอื 180 ซม. และเป็ 

นหนว่ยยืนอิสระที�รวมขาตั�งพื�น 

ตูม้าตรฐานมีซ่องระบายไอเสียที�ดา้นขวามือดว้ยทางซ้ายมือหรอืซ่อง

ระบายไอเสียดา้นบนที�มีอยู่ 
โดยทั�วไปแล้วจะมีการระบุการระบายไอเสียสูงสุดที�สําหรบัไอเสียของ

ห้องเก็บไอเสียจะถูกระบายเข้าไปในห้องไอเสียตามมาตรฐาน AS 
2639.

ตูเ้หล่านี�มีเทคโนโลยีการตรวจสอบระบบขั �นสูงและคณุลักษณะการ

ออกแบบที� ไม่เหมือนใครเพื�อเพิ�มความปลอดภัยและใช้งานง่าย



โครงสรา้ง

ตัวตู้

สรา้งจากเหล็กชุบสังกะสีมีการเชื�อมข้อตอ่รอยโดยใช้แก๊สเป็ 

นกระบวนการป้ องกัน 
วธิีนี�ทําให้เกิดที� ในพื�นที�ทํางานปราศจากการรั�วไหลซึ�งสามารถ

ทนตอ่ความรนุแรงของการขนส่งและการจัดการได ้
ดา้นนอกมีการเคลือบอบสีฝุ่ 

นอย่างดทีี�มีคณุภาพสูงซึ�งไดร้บัการพัฒนาขึ�นสําหรบัอุปกรณ์

ห้องปฏิบัตกิาร

พื�นที�ทํางาน

สรา้งขึ �นจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 ที �มีผิวแบบ 2B 
มุมมีองศาและมีรอยแยกเพื�อความสะดวกในการทําความสะอา

ดและพื �นผิวทั�งหมดจะถูกตกแตง่อย่างระมัดระวงัเพื�อขจัดขอ

บคมถาดถูกออกแบบมาเพื�อช่วยให้สามารถทําความสะอาดดา้

นล่างได ้โดยไม่ตอ้งถอดออกจากตู ้ 
ระบบกลไกระบบนวิแมตกิจะเปิ ด และ ปิ ดหนา้ตา่งด ู 
โดยไม่จําเป็ นตอ้งยึดหนา้ตา่งนี�รองรบัตนเองในตาํแหน่งที�เปิ 

ดเต็มที�เพื�ออํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดและเข้า

ถึงชิ �นงานขนาดใหญ่การเปิ 

ดหนา้ตา่งดว้ยตูท้ี�ทํางานโดยอัตโนมัตจิะเข้าสู่โหมดเพื �อเพิ �มกา

รควบคมุที �เพิ�มขึ�นโดยการเปิ 

ดใช้งานระบบระบายอากาศและระบบเตอืนภัยสูงสุด

 

พัดลม
มีการแยกการพัดลมให้ทํางานโดยตรงสําหรบัตวักรอง HEPA 
และอีกตวัสําหรบัการระบายไอเสีย 
โดยพัดลมแตล่ะตวัจะมีตวัควบคมุความเรว็เพื�อให้สามารถควบคมุ

การไหลของอากาศผ่านทางตวักรอง 
วงจรควบคมุพัดลมจะเชื�อมตอ่กันเพื�อให้ระบบไหลเวยีนของอากาศ

ไม่ทํางานจนกวา่ระบบไอเสียจะมีสภาวะการกักเก็บเป็ นที�เรยีบรอ้ย 
มีการแจ้งเตอืนที�ชัดเจนและมองเห็นไดด้ว้ยการสํารองแบตเตอรี�สํา

รองหมายถึงการลดการกั �นสิ�งกีดขวางหรอืการไหลเวยีนของอากาศแ

บบลามิเนต

ไฟฟ ้า
ตูท้ํางานดว้ยไฟฟ ้ากระแสสลับ 240V, 50 Hz ผ่านปลั�กไฟ 
10A ระบบไฟฟ ้าสอดคล้องกับ มาตรฐานของ Australian 
Standard AS 3100 
แผงควบคมุแบบสัมผัสความดนัตํ�าตั �งอยู่ที�ดา้นหน้าของตู้  มี 
Optima 2000TM 
ควบคมุการควบคมุและการวนิิจฉัยดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์

ตัวกรอง HEPA
ตวกรอง HEPA ของ Clyde Apac Microseal TM 
ไดรบการรบรองตามมาตรฐาน AS 4260 
แตละตวกรองไดรบการรบรองเปนผานการทดสอบแบบรายคว
วาไมมรอยราวตามมาตรฐาน AS 1807.6 
ผผลตไดรบรองฉลากทดสอบพรอมกบไดมรายงานการทดสอ
บแนบกบตวกรองแตละตว 
ลวงหนาชวยยดอายการใชงานของตวกรอง  HEPA 
จากไอเสยและปองกนไมใหเกดความเสยหายเชงกลระหวางกา
รทําความสะอาดบรเวณพåนทäทํางาน



คุณสมบัติ

คณุสมบัตมิาตรฐาน

• Optima 2000TM สามารถตั�งโปรแกรมควบคมุและวนิิจฉัยระบบด ว้ยจอแสดงผลแบบดจิิตอล

• ปุ่ มควบคมุแรงดนัไฟฟ้ าตํ�า 
• สัญญาณเตอืนและโหมดเพิ�มจะทํางานโดยอัตโนมัตเิมื�อเปิ ดหน้าตา่งด ู
• สามารถเลือกโหมด Boost ไดท้ี�แผงควบคมุ 
• ตวัจับเวลาที�สามารถใช้งานไดห้ลังจากเลือกใช้งาน

• ใช้หน่วยชั�วโมงเพื�อบันทึกเวลาการทํางาน

• ข้อกําหนดสําหรบัอินเทอรเ์ฟซให ้ตดิตอ่กับระบบการจัดการพลังงานอาคาร 
• หน้าตา่งดคูวามช่วยเหลือดว้ยระบบนิวเมตกิส์

• Magnahelic gauge เพื�อตรวจสอบระบบพัดลม

• ฝาป ิดการทํางานที�ปิ ดสนิทสําหรบัขั�นตอนการทดสอบ

• คูม่ือการใช้งานและการบํารงุรกัษาที�ครอบคลุม   

ตวัเลือก

• ไส้กรองถ่านคารบ์อนสําหรบัระบายไอเสีย

• เตา้เสียบไฟ  ในพื�นที�ทํางาน

• หลอดฆ่าเชื�อโรคในแสงสีม่วงอ่อน

• ก๊อกแก๊ส (solenoid-interlocked)
• บรกิารก๊อก ( vac, air, CO2 ฯลฯ )
• แขวนรางในบรเิวณที�ทํางาน แบบ  

พื�นที�เข่า

แนวอากาศที�กั�น

plenum 
ความดนับวก

plenum 
ความดนัเชิงลบ

พัดลมดดูอากาศ

ปลั�กพัดลมดดูอากาศ

พัดลมระบายอากาศแบบ Laminar 

แผ่นกรอง HEPA แบบ Laminar

ตวักรองเบื �องตน้

ตวักรอง HEPA สําหรบัระบายไอเสีย



การป้องกันสว่นบุคคล

ตูส้ารพิษช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์หรอืการทดลอง 
แตอ่ย่าปกป้องบุคลากรจากละอองลอยที�เป็นอันตรายจากวสัดทุี�อา

จใช้ ในตูสํ้าหรบัการใช้งานที�ตอ้งการบุคลากรและการปกป้องสิ�งแว

ดล้อมควรพิจารณาตูค้วามปลอดภัยทางชีวภาพของ Clyde-
Apac Class I หรอื Class II 
หรอืตูค้วบคมุยาที�มีฤทธิ�เป็นพิษ (ตามความเหมาะสม) การ

รุน่ ขนาดโดยรวม (มม.) ขนาดพื �นที�ทํางาน (มม.) นํ�าหนัก
(กก.) 

W D H W D H

CGA90 1135 770 2310 880 560 610 326

CGA120 1440 770 2310 1180 560 610 372

CGA180 2050 770 2310 1790 560 610 487

Model ไอเสีย RHS ไอเสีย LHS ไอเสียยอดนิยม

CGA90 2030021 2030022 2030023

CGA120 2030201 2030202 2030203

CGA180 2031201 2031202 2031203

คาํเตอืน



ดําเนินงาน

แผงควบคมุ 

1. สวติช์ over-run / พัดลม / หลังการใช้งาน 
2. สวติช์เตา้เสียบ 
3. สวทิช์รเีซ็ตแก๊ส * 
4.  สวติช์ ไฟนีออน 
5.  สวติช์หลอด UV *
6.  สวติช์ โหมด Boost 
7.  แผงแสดงผล 
8.  ไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟ 
9.  สัญญาณเตอืน  

* �งก์ชั�นเสรมิ 

1 2 3 8 9

4 5 6 7

ตวักรองและพัดลมที�มีประสิทธิภาพสูงให้การทํางานที�เงียบแล

ะปลอดภัย 
โซนแรงดนัลบล้อมรอบทุกพื �นที�ความดนับวกขจัดความเป็ นไ

ปไดข้องอากาศปนเปื�อนผ่านตวักรองหรอืหนีออกจากตู ้
เปลือกนอกเป็ นก๊าซที�แน่นเพื�อการปนเปื �อนที�ปลอดภัย

ในการดาํเนินการการไหลเวยีนของอากาศแบบลามิเนตตามแน

วตั �งผ่านตวักรอง HEPA 
จะกลืนถาดทํางานหารและผ่านรอบปรมิณฑลเพื�อสรา้งพื �นที�ทํา

ํางานที�สะอาดทางชีวภาพ

ในตู้ Cytotoxic: 
ปิดกั �นอากาศผ่านช่องเปิดลงในบ่อลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นกั

บบุคลากรจากสารปนเปื�อนในอากาศในพื �นที�ทํางาน

ในรปูแบบ Cytotoxic 
การไหลเวยีนของอากาศจะรวมกันอยู่ ในพื �นที�รั�วใตพ้ื �นทํางานแ

ละผ่านตวักรอง HEPA 
เป็นพิเศษก่อนที�จะหมุนเวยีนผ่านช่องระบายอากาศกลับไปยัง

ที�อยู่ดา้นบน

เครื�องกรองพัดลม / 

ตวักรองแยกตา่งหากช่วยให้สามารถปรบัเปลี�ยนไดอ้ย่างเป็นอิส

ระเพื�อคงไวซึ้�งกําแพงอากาศที�มีประสิทธิภาพ

ไมโครโปรเซสเซอร์ ใช้เพื�อควบคมุความเรว็ของมอเตอรเ์ป่าลม 

ไมโครโปรเซสเซอรนี์�ยังช่วยให้สามารถควบคมุ�งก์ชั�นและสถ

านะตา่งๆไดเ้ช่น:

• ประสิทธิภาพของคณะรฐัมนตรแีละสถานะชัดเจนในภา

ษาอังกฤษธรรมดา

• โหมด Boost

• นาฬิกาจับเวลาแบบ Built-in 
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เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายในการปรบัปรงุผลิตภัณฑ์อย่างตอ่เนื�องเราขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บรษัิท
AES Environmental เป็นธุรกิจการผลิตของออสเตรเลียที�ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใตแ้บรนด ์Clyde-Apac, Email Air Handling and Vokes 

สําหรบัอุตสาหกรรมที�หลากหลายเช่นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารพาณิชย์ โรงไฟฟ้าการแปรรปูอาหารการดแูลสุขภาพวทิยาศาสตรแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ AES 
Environmental ถือวา่มาตรฐานออสเตรเลียเป็นองคป์ระกอบหลักของการผสมผสานผลิตภัณฑ์และมี

พัฒนาตลาดการส่งออกใน 25 ประเทศโดยสนับสนุนมาตรฐานดา้นวศิวกรรมและโซลูชั�นการผลิตของออสเตรเลีย AES Environmental 
ซึ�งเป็นผู้ผลิตที�เชื�อถือไดซึ้�งสามารถนําเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์ที�น่าเชื�อถือสําหรบัการใช้งานที�มีความสําคญัสูงซึ�งการควบคมุการปนเปื�อนในอากาศที�เป็นอันตราย

เป็นสิ�งสําคญัสําหรบักระบวนการผลิตและบุคลากร 

• HWS SeriesTM ตู ้ไหลแบบเหลี�ยมแบบแนวนอน
• VWS SeriesTM ตู ้ไหลแบบเหลี�ยมแบบแนวตั�ง 
• BSC2000TM Class I ตูค้วามปลอดภัยทางชีวภาพ

• BH2000TM Class II ตูเ้ซฟชีวภาพ 
• ตูค้วบคมุการไหลแบบ PCR ตูห้มุนเวยีนหมุนเวยีน
• Recirculating fume cabinets.

• TFPTM Series HEPA กรองโมดลูห้องสะอาด 
  

ผลิตภัณฑ์อื�น การทดสอบในสถานที�

ตูค้วบคมุยาที�มีพิษจากไซโตท็อกซินจะผ่านการทดสอบจากโรงงาน

และไดร้บัการรบัรองจากห้องปฏิบัตกิารที� ไดร้บัการรบัรองจาก 
NATA แนะนําให้ทําการทดสอบและรบัรองเพิ�มเตมิดงันี�:

• ในเวบ็ไซตก์่อนใช้งาน

• หลังจากบํารงุรกัษาแล้ว

• หลังจากเปลี�ยนไส้กรอง

• หลังจากเปลี�ยนตาํแหนง่ใหม่

• อย่างนอ้ยป ีละครั�ง

• ในกรณพีิเศษเช่น หากสงสัยวา่มีการทํางานผิดพลาด 


