
”Single-Use Systems” – engångssystem  

 Med ”single-use System” elimineras produktionsstopp 
för sterilisering, risken minskas för kontaminering, och 
ökad effektivitet genom att använda ”single-use system” 
från Saniflex och deras samarbetspartners.  

 Genom att kombinera slang med gjutna rördelar, 
proppar och andra komponenter, ges ett brett utbud av 
möjligheter att skapa enkla monteringar även vid 
komplexa konfigurationer. Detta säkerställer en högre 
kvalitet och säkrare lösning vid de olika komponenterna. 
Systemet ger också bättre spårbarhet, dokument-, 
kvalitets- och priskontroll. 

 Varje system skräddarsys med slangar, proppar, behållare, filter, påsar, flaskor och 
de eventuella andra komponenter som ni har i er applikation. 

 Engångsbruks artiklar är utformade för att byggas kring kundens process, inte 
tvärtom. Kundspecifika konfigurationer ger ökad kostnadskontroll, samt förmågan att 
möta en rörlig marknad med korta ledtider, vilket är fördelar som inte hittas någon 
annanstans. 

FÖRDELAR: 

• Kundanpassad system tillverkas och monteras från en mängd olika komponenter 
• Minskar slutanvändaren bekostnad för montering(arbetskraft och tid) 
• Minskar korskontamineringsrisker 
• Sparar energi och resurser genom att eliminera rengöring 
• Minskar driftstopp genom att eliminera vissa krav av rengöringsvalidering 
• Ger flexibilitet och snabbhet i applikationer, omdesign kan genomförs snabbare än 
med fasta komponenter och/eller rörledningar 
• Mindre kostnader vid processdesign jämfört med system av fasta komponenter 
• Monterade och förpackade i ISO-klassat renrum 
• Finns med validerad sterilitet (certifikat). 
• Dokumenterad spårbart med identifiering på komponentnivå 
• Dokumenterad kvalitetskontroll 
• Erfarna ingenjörer för tekniskt stöd 
• Slangar och gjutna kontakter ger en enkel, ren material kontaktyta 
• Komplett validering paket tillgängliga på begäran 
• Valfria RFID-taggar kan erbjudas för identifiering vilket ger tillförlitlig elektronisk 
datalagring och aktuell status. 

För ytterligare information, besök vår  hemsida http://www.saniflex.se/products/single-use/     
eller hör av er till Saniflex på telefon +46-(0)8-400 260 60 eller +46-(0)40-13 15 15, det går 
också bra att maila er förfrågan på saniflex@saniflex.se 
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