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Nowe węże przesyłowe BioPure – niezawodne
rozwiązanie do transportu płynów w
biofarmacji

Falmouth, UK, 6 lutego 2020 – firma Watson-Marlow Fluid
Technology Group (WMFTG) wprowadziła na rynek silikonowe
węże przesyłowe BioPure, dostarczając tym samym bezpieczne
i niezawodne rozwiązanie o wysokiej jakości do szerokiego
spektrum zastosowań w obszarze transportu płynów
w procesach bioprzetwarzania.
Procesy w branży biofarmaceutycznej należą do najbardziej
wymagających na świecie, niezbędne jest więc zagwarantowanie
wysokiej jakości i czystości materiałów produkcyjnych. Dzięki
bogatemu doświadczeniu firmy WMFTG w obszarze bioprocesów
węże przesyłowe BioPure z silikonu utwardzanego platyną są elastyczne i niezawodne, zapewniając
bezpieczny i wydajny transport płynów.

Nowe węże przesyłowe są dobrym rozwiązaniem do transportu płynów w szerokim zakresie
zastosowań w diagnostyce oraz w badaniach weterynaryjnych i biofarmaceutycznych,
spełniając wszystkie podstawowe wymagania, w tym wymagania dotyczące:
●

●

●

●

Biozgodności – węże są zgodne z normą USP klasy VI i nie zawierają składników pochodzenia
zwierzęcego,
Sterylności – są produkowane i pakowane w pomieszczeniach czystych zgodnych z normą
ISO14644-1 Klasa 7 oraz zgodnie z normą EP 3.1.9.,
Odporności na trudne warunki – węże silikonowe BioPure są przeznaczone do sterylizacji
w autoklawie, są też odporne na działanie promieniowania gamma do 50 kGy, dzięki czemu są
w stanie pracować w najbardziej wymagających warunkach w zastosowaniach bioprzetwarzania,
Pełnej identyfikowalności – numeracja partii umożliwia pełną identyfikację produktu
przyczyniając się do budowy zaufania w ramach łańcucha dostaw.

Mark Lovallo, Menedżer Produktu w WMFTG, komentuje: „Dobór węży jest istotny dla każdego
inżyniera zajmującego się bioprocesami, ponieważ cały proces musi być prowadzony w sposób
zgodny z przepisami oraz zapewniający utrzymanie wysokiej jakości cennych produktów. Utrzymanie
jakości bez względu na koszty ma więc fundamentalne znaczenie. Dzięki bogatemu doświadczeniu
w obszarze bioprocesów zaprojektowaliśmy węże przesyłowe BioPure w taki sposób, aby dostarczać
bezpieczne i niezawodne rozwiązanie o wysokiej jakości do szerokiego spektrum zastosowań”.
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Informacja o Watson-Marlow Fluid Technology Group
Watson-Marlow Fluid Technology Group jest częścią Spirax-Sarco Engineering plc – spółki, której
akcje wchodzą w indeksu FTSE 100 londyńskiej giełdy papierów wartościowych. Wielokrotnie
nagradzania firma jest światowym liderem w obszarze technologii przepływu płynów, ma ponad 60
lat doświadczenia w projektowaniu komponentów i systemów dla klientów z szeroko pojętej branży

farmaceutycznej i przemysłowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wmftg.com oraz
na @WMFTG_news.
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