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Bioreaktor slang-kit
“Single-Use kit” kan anpassas för Bioreaktorer
Bioreaktorslangsatser är byggda efter beställning av dina
specifika krav och är renrums förpackade. Engångssatserna
är specialtillverkade och monterade från en mängd olika
komponenter - slang, filter, kopplingar – allt för att tillgodose
dina behov. Tillverkad av Platina-härdad silikon eller
AdvantaFlex® biofarmaceutisk TPE-slangkvalitet, Våra
bioreaktorslangsatser ger bekvämlighet och effektivitet.

Fördelar / Nyckelfunktioner
• Komponenter uppfyller relevanta ISO- och USP-standarder, inklusive klass VI
• Monteras och förpackas i ISO 7 (Class 10.000) rena rum
• AdvantaFlex TPE-slang är sterilt svetsbart och värmeförseglingsbart
• Slangar är certifierat fria från animaliska ingredienser
• Dokumenterad kvalitetskontroll; lot spårbar med identifiering på påsar
• Validering av slangmaterial och ”Extractables” tester tillgängliga på begäran
• Tillval: RFID-etiketter kan enkelt fästas till enheter för identifiering
• Materialen som används för att tillverka slangarna har masterfil hos U.S. Food and Drug
Administration (APST Silicone Drug Master File # 26598; AdvantaFlex TPE Drug Master File #
28810)

Bioreaktorslangsatser
• Effektivisera för din bioreaktor och då öka din bearbetningskapacitet
• Minska riskerna för korsföroreningar
• Minska återkommande skador från monteringsprocesser
• Minimera antalet komponenter du behöver för att lagra
• Tillhandahålla en enda, animalisk ingrediensfri komplett komponent (både slangar och gjutna
komponenter)
• Designa ditt slangset enligt dina specifikationer
• Slangset med AdvantaFlex TPE-slang möjliggör enkel svetsning och värmeförslutning

Bioreaktorslangsatser anpassade för din process/applikation
• Specificera ditt slangmaterial och längder för påfyllnad/avluftningsdel etc.
• Du bestämmer slangstorlekar, material och längder, plus filter och kopplingar
• AdvantaFlex TPE-satser finns med tätade ändar; silikonsatser finns med pluggade ändar

Agavägen 58 S-181 55 Lidingö Tel: +46 8 400 260 60 Fax: +46 8 765 40 30 saniflex@saniflex.se www.saniflex.se

Advantaflex TPE eller APST Silikonslang

AdvantaFlex BioPharmaceutical slang
AdvantaFlex tillgodoser behovet av en steriliserbar, formbar,
svetsbar och värmeförseglingsbar biofarmaceutisk slang
utan silikon. AdvantaFlex bibehåller sina fysiska egenskaper
efter steriliseringsprocesser, motstår kinkning, förblir
genomskinlig för synligt produktflöde och blir
inte gummi-aktig. Dess unika egenskaper
hjälper den att överträffa liknande slangar i
peristaltiska pumpar.

APST Oarmerad silikonslang
Platina-härdad silikonslang med låg flyktighet är
renrumsproducerad för kritiska farmaceutiska tillämpningar.
APST har genomgått omfattande fysiska, kemiska och
biologiska tester och uppfyller USP klass VI,
FDA CFR 177.2600, ISO 10993, European
Pharmacopoeia 3.1.9 och 3-A standarder.

För ytterligare information och genomgång av just din process/applikation hör av dig till
Saniflex Tel. +46(0)8-400 260 60 eller maila till saniflex@saniflex.se

Agavägen 58 S-181 55 Lidingö Tel: +46 8 400 260 60 Fax: +46 8 765 40 30 saniflex@saniflex.se www.saniflex.se

