
 لفاف پزشکی در کجا استفاده می شود

سازی شده است و معموال برای عرضه کردن محصوالت دارویی و پزشکی قابل  بندی بهینه نوعی از پالستیک که به منظور بسته

لفاف پزشکی یک نوع پالستیک یکبار مصرف است که از محصوالت پزشکی و دارویی در . ارائه است، لفاف پزشکی نام داد

بندی نایلونی  لفاف پزشکی یک بسته. کند ا رطوبت و اکسیژن حفظ میبرابر عوامل خارجی مثل میکروب و گرد و غبار ی

 .گیرد تخصصی است که فقط در این زمینه مورد استفاده قرار می

ها باعث کاربرد بیشتر آنها در بیمارستان و مصارف  پذیر، نرم و نازکی دارند و این ویژگی ها طراحی انعطاف این نوع از لفاف

بندی مثل لفاف پزشکی، سعی کرده است  و پالستیک بسته ارائه انواع نایلون دی فلکسو پالست باشرکت تولی. شود پزشکی می

به   تضمین کیفیت و سالمت تنها بخشی از خدمات فلکسو پالست است که .نیاز بازار را با محصوالت با کیفیت برآورده کند

 .کند همراه رضایت مشتریان کیفیت این محصوالت را ثابت می

تواند انواع لفاف پزشکی و دارویی را به همراه  روز و دستگاه چاپ پیشرفته، می فلکسو پالست با استفاده از تجهیزات به  

با توجه به )العاده  محصوالت تولیدی ما با بیشترین صرفه اقتصادی و با کاربرد فوق. ه کندهای سفارشی شما ارائ افزودنی

برای . های صنعتی و تولیدی و همچنین مصرف کنندگان باشد شود دقیقاً مناسب تیم شوند که باعث می ارائه می( سفارش شما

 و )02166499321 شرکت فلکسو پالست توانید با شماره تماس دریافت مشاوره تخصصی یا سفارش محصوالت ما می

 .تماس حاصل فرمایید09198583085 (

 لفاف پزشکی چیست؟

اغلب  در ایران و. های پزشکی است بندی داروها و وسایل پزشکی، بهترین کار استفاده از لفاف همانطور که گفتیم برای بسته

شود که باعث شده این نوع پوشش  بندی داروها و تجهیزات پزشکی استفاده می های پزشکی برای بسته کشورهای جهان از لفاف

اگر تولید کننده دارو یا محصوالت پزشکی باشید، قطعاً در این مورد اطالعات باالیی دارید . بسیار پرکاربرد و پر مصرف باشد

 .ها اهمیت دارد ذکر کنیم یم شما را با نکات و اصول مهمی که در خصوص این لفافاما ما در این قسمت قصد دار

داروها و تجهیزات پزشکی . اول از همه لفاف پزشکی باید کامال استریل و بهداشتی باشد و فرایند تولید آن کامالً استریل باشد

شرکت فلکسو پالست به . ی شوند که استریل باشندای طراح اند و باید به گونه با سالمت بیماران و افراد عادی در آمیخته

ها  کند که کامال استریل باشند و تا مدت ای طراحی و تولید می ها را به گونه عنوان مرکز تولید لفاف پزشکی، این نوع پالستیک

 .ع لفاف نفوذ کنندها نتوانند به محصوالت داخل این نو محفوظ باشند؛ به طوری که جانداران میکروبی خطرناک و سایر آلودگی

تاریخ انقضای این محصول تا حد زیادی به نوع . نکته بعدی در مورد تاریخ انقضای محصوالتی مثل لفاف پزشکی است

بندی اصولی و استاندارد صورت بگیرد تاریخ انقضای محصوالت  اگر بسته. بندی و همچنین کاالی مورد نظر بستگی دارد بسته
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ترین مرکز تولید لفاف  مجموعه فلکسو پالست مهم. به دارو یا وسیله مورد نظر آسیب وارد شودپذیرد و ممکن است  تاثیر می

 .کند کند و سالمت آنها را تضمین می پزشکی است که این محصوالت را با استفاده از تجهیزات پیشرفته و استریل تولید می

 مزایای لفاف پزشکی

بندی شوند تا از آسیب به آنها  ها باید به خوبی بسته ی و مکملدر صنعت پزشکی و به خصوص دارو، محصوالت داروی

محصوالت دارویی و پزشکی بسیار حساس هستند و مستقیما بر افرادی که مشکل پزشکی دارند تاثیر . جلوگیری شود

آن آسیب وارد  بندی مخصوص از هر گونه عاملی که به سالمت بنابراین باید این محصوالت را با استفاده از بسته. گذارند می

توانند به سالمت داروها و محصوالت پزشکی آسیب وارد کنند اشاره  ً به برخی از عواملی که می قبال. کند دور نگه داشت می

 .کردیم

شاید . ها برای حفظ محصوالت پزشکی و دارویی است بندی ترین انواع بسته لفاف پزشکی یکی از پرکاربردترین و حتی ضروری

 .کنیم آل محصوالت دارویی لفاف پزشکی را پیشنهاد می بندی مناسب و ایده ما برای بستهبپرسید که چرا 

مزایای . شود بندی دیده می بندی مزایایی دارد که در کمتر پالستیک بسته در پاسخ به این سوال باید بگوییم این نوع لفاف بسته

 :لفاف پزشکی شامل

 دوخت پذیری مناسب 

 وذ هواکاهش احتمال نشت دارو و نف 

 مقاومت باال در برابر سایش و استحکام باال 

 مقاوم در برابر رطوبت، نور و نفوذ گاز 

 قابلیت حمل آسان 

 ظاهر مناسب و قابلیت باال در بازاریابی 

 های لفاف پزشکی ویژگی

پزشکی پرکاربردترین لفاف . های پزشکی انواع مختلفی دارند که هر کدام در حوزه تخصصی خاصی کاربرد دارند لفاف

مقاومت این نوع لفاف در برابر . های آلومینیومی لمینت شده و بسیار محکم است های چند الیه است که توسط فویل بندی بسته

های پزشکی با  معموالً لفاف. کند گازها، نور و رطوبت مقاومت باالیی دارد و محصوالت شیمیایی مثل داروها را به خوبی حفظ می

ها بتوانند به صورت سفارشی مشخصات کاالهای خود را بر روی آنها چاپ کنند و  شوند تا شرکت می قابلیت باالی چاپ تولید

 .در بازار ارائه کنند

دهند؛ به طوری که از آسیب به داروها و کاالهای  همچنین لفاف پزشکی در برابر فشار و ضربه نیز مقاومت خوبی نشان می

توانند به این  ضمنا موجودات ریز و میکروبی و مواد شیمیایی نمی. بینند سیب نمیکنند و هم خودشان آ داخل لفاف جلوگیری می

 .ها نفوذ پیدا کنند لفاف



گیرند تا مصرف  ها به خوبی تولید شوند علی رغم مقاومت باالی خود، به راحتی مورد استفاده قرار می ضمناً اگر این نوع لفاف

های پزشکی، لفاف شفاف است که به مصرف کننده اجازه  یکی از انواع لفاف .کننده برای استفاده آنها مشکلی نداشته باشد

کنیم اگر قصد خرید لفاف پزشکی را دارید، از معتبرترین محل آن  توصیه می. دهد داخل آن را ببیند و کیفیت آن را بسنجد می

 .را تهیه کنید و نوعی از آن را انتخاب کنید که با محصول شما هماهنگی داشته باشد

 نحوه تهیه لفاف پزشکی

شرکت فلکسو . همانطور که دانستیم، لفاف پزشکی یک محصول حساس است و فرایند تولید آن باید به خوبی صورت بگیرد

. دهد و کامالً استریل به شما تحویل می  کند ترین مرکز تولید لفاف پزشکی این محصوالت را تولید می پالست به عنوان معتبر

کنیم برای  توصیه می. کند کی را تحت نظارت متخصصان و با رعایت استانداردهای جهانی تولید میاین شرکت لفاف پزش

 .با تشکر. تماس بگیرید( 13039099190و  02166499321) فلکسو پالست  سفارش لفاف پزشکی با شماره تماس دفتر
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