
حماية صناعة األدوية
Pure-Gard: ابتكار فريد في التخفيف الصحي للضغط.



الوصول العالمي
لدينا فريق صيدالني عالمي متخصص مدعوم بواسطة مصنعين، أحدهما يقع في نورث شيلدز North Shields  )المملكة المتحدة( واآلخر يقع 

في بروكين أرو )Broken Arrow( في )الواليات المتحدة األمريكية(.  باإلضافة إلى ذلك تحرص مؤسسة OsecoElfab علي توفير مكاتب 

مبيعات إقليمية حول العالم، وشبكة قوية من الشركاء التجاريين المتخصصين اللذين يقدمون كل الدعم لعمالئنا من شركات األدوية.

اتصل بنا
لمناقشة متطلبات تحرير الضغط الخاصة بك مع أحد أعضاء فريقنا الصيدالني العالمي ، يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على: 

uksales@osecoelfab.com او تحدث الينا مباشرة عبر خط التليفون رقم 1234 293 191(0) 44+ )من المملكة المتحدة( أو 
5626 258 (918) 1+ )في الواليات المتحدة األمريكية(

تكنولوجيا يمكنك الوثوق بها 
البيئة الفريدة والمعقدة لعملية تصنيع المستحضرات الحيوية تدعو الي الحاجة الي تكنولوجيا يمكن 

الوثوق فيها، Pure-Gard يعتبر حل ثوري وفعال يساعد علي حماية عملياتك ومعداتك.

Pure-Gard حول

Pure-Gard عبارة عن قطعة واحدة من المعدن بين طوقين معدنين. ملحومة مع قرص التمزق بنظام لحام الحزمة اإللكترونية وهو يعتبر حل 

مبتكر لعملية تحرير الضغط بشكل مستقل عن الحشية، مما يسمح بالتغيير المنتظم للحشيات، علي حسب الحاجة، دون اللجوء إلى تغيير القرص. 

وهذا يسمح لنا بعرض Pure-Gard لعمالئنا ومعه ضمان تصل مدته الي 3 سنوات.

يمنح لحام الحزمة اإللكترونية وصلة لحام عالية التكامل بشكل استثنائي. وهذا يضمن أن يكون الجزء الفاصل بين القرص وجدار الطوق المعدني 

خالي من الشقوق والنتوءات وهذا يلبي متطلبات الصناعة المتعلقة بقابلية التنظيف.

بروكین ارو، الوالیات المتحدة االمریكیة
مكتب المبیعات والتصنیع

البرازیل
مكتب مبیعات اقلیمي

نورث شیلدز، المملكة المتحدة
مكتب مبیعات اقلیمي

بولندا
مكتب مبیعات اقلیمي

سنغافورة
مكتب مبیعات اقلیمي

إیطالیا
مكتب مبیعات اقلیمي

الھند
مكتب مبیعات اقلیمي

ألمانیا
مكتب مبیعات اقلیمي

OsecoElfab حول
 

تعتبر مؤسسة اوسيكو-إلفاب OsecoElfab مؤسسة متخصصة في حماية أرواح األشخاص وحماية العمليات والمعدات الحيوية الخاصة بكم ، 

حيث اننا موردين أساسين ورائدين في حلول إدارة الضغط الخاصة بصناعة األدوية الحيوية.

يقدم فريقنا الصيدالني العالمي خدمة عالمية وخبرة صناعية ومجموعة واسعة من منتجات تخفيف الضغط كل هذا من أجل عالم أكثر أمانًا 

ونظافة.



القدرة على التصنيع

يمكننا تصنيع كميات سواء كانت صغيرة او كبيرة الحجم ، باستخدام أحدث تقنيات اللحام بالحزمة اإللكترونية لنصل 
الي اعلي أداء.

 وتتوفر لدينا خدمة التصنيع السريع من اجل الطلبات العاجلة.
يرجي االتصال بنا للحصول علي معلومات وتفاصيل اكثر.

المواصفات

المواصفات المتاحة:
 ASME BPE, BS4825-3, BS6362, DIN32676, ISO1127, ISO2037, ISO2852,

SMS3008, SMS3017

الخامات 

الفوالذ المقاوم للصدأ )ستانلس ستيل( 316L او 1.4435 الحاصل علي اعتماد مزدوج كمعيار. 
 تركيبات المواد األخرى للمدخل والمخرج والقرص تشتمل على

.Nickel نيكل ،Tantalum تنتالوم ،Monel مونيل ،Inconel انكونيل ،Hastelloy هستلوي

قدرة العملية

بيور جاردPure Gard  مناسب لالستخدام في العمليات األحادية والمتعددة األطوار من الغازات واألبخرة 
والسوائل المصحوبة بمساحة من الغاز. Pure-Gard متوافق مع عمليتي الـ CIP و SIP: تم إثبات قابليته الكاملة 

.riboflavin للتنظيف من خالل اختبار الـ 

Opti-Gard تقنية

بيور جارد Pure-Gard يجمع بين تقنية قرص التمزق Opti-Gard وبين افضل التفاوتات الموجودة في 
الصناعة، والقرص متاح بأنواع مختلفة توفر إمكانية تغطية مجموعة كبيرة من ضغوط االنفجار. ان قرص 

Opti-Gard SoLo يتوافق مع غالبية ظروف عمليات تصنيع مستحضرات الصيدلة الحيوية ، حيث يوفر 
 قرص Opti-Gard ضغوط اعلي درجات تفتيت عند الضرورة.
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الميزات والفوائد

يعتبر Pure-Gard  حالً مستقالً خاص 
بالحشية. بخالف غيره من الحلول الصحية 

التقليدية لتحرير الضغط، ال يجب التخلص من 
القرص عند تغيير الحشيات. مما يعني ان هذا 

 Pure-Gard االبتكار يطيل العمر اإلنتاجي لـ
بشكل كبير، بناًء عليه يمكننا عرض المنتج 

بضمان مدته ثالث سنوات.

01

االستقرار الهيكليخالي من النتوءات والثقوب

02

عمر أطول للمنتج

03

بدون أي بطاقات تعريف

04

كاشف انفجار غير متأثر 
بالعملية وقابل إلعادة 

االستخدام.

05

مجموعة تناسب متطلباتك

06

ان مواصفات Pure-Gard والمعلومات الفنية 
محفورة بالليزر على جانب القرص، مما يسهل 

قراءتها ويزيل الحاجة إلى وجود
بطاقات تعريف.

بيور جارد-Pure-Gard  متاح في مجموعة 
من المقاسات وضغوطات االنفجار كي تناسب 
 Pure- متطلباتكم الخاصة. يتم تصنيع أجهزة

 Millipore لتكون متوافقة مع وصالت Gard
 ASME / PED وتركيبات NovAseptic
المماثلة باإلضافة إلى جميع التركيبات ذات 

االطواق المعدنية المضمنة.

تم تصميم Pure-Gard لالستخدام مع نظام 
 ،Elfab من Vent-Tel الكشف عن االنفجار
وهو حل مستقل وقابل إلعادة االستخدام وغير 
متأثر بالعملية مركب مباشرة على المشابك 
الثالثية ، مما يجعل عمليتي فحص القرص 

واستبداله شيئاً سريعًا وبسيًطا.

بيور جارد Pure-Gard يلبي جميع توقعاتكم 
فيما يتعلق بقابليته للنظافة، نظراً لتصميمه الخالي 
من النتوءات والثقوب. برنامج االختبار الصارم 
الخاص بنا يتضمن اختبار اختراق الصبغة بنسبة 
100%، واختبار تسرب الهليوم بنسبة %100. 
هذا باإلضافة الي خضوع Pure-Gard الختبار 
الريبوفالفين المستقل. التفاصيل متاحة علي تقرير 

اختبار معتمد. 

تصميم القطعة الواحدة يوفر الحماية لقرص 
التمزق، ويساعد على تجنب مخاطر التلف عند 

Pure- نقطة التثبيت. واالستقرار الهيكلي لـ
Gard يعني ايضاً أن أداءه ال يتأثر بأحمال 

األنابيب الموجودة على جانب فتحة التهوية الغير 
متورط في العملية.
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