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Pressmeddelande 

Göteborg den 8:e april, 2020 

Getinge lanserar DPTE® Transfer Trolley - säker, smart 
och enkel  
Idag lanserar Getinge DPTE® Transfer Trolley – en smart, mobil transferplattform som används 
ihop med alla standard DPTE® Beta-lösningar för överflyttning av material in och ut ur ett 
begränsat utrymme utan att inneslutningen eller steriliteten bryts. Den ergonomiska, servostyrda 
utformningen möjliggör enkel hantering av tunga och ömtåliga laster inom begränsade utrymmen, 
och de smarta funktionerna bidrar till att snabba upp manuella processer inom den aseptiska 
zonen och öka produktionstiden. 
 
Den nya DPTE® Transfer Trolley har utvecklats i Getinges fabrik i franska staden Vendôme, och 
erbjuder säker användning för både människor, processer och produkter inom biofarmaceutisk 
produktion och biomedicinsk forskning. Flexibiliteten hos trolleyn ökar värdet hos alla DPTE® 
Alpha-portmiljöer eftersom den erbjuder stöd för containerlösningar för både DPTE-BetaBag® för 
engångsbruk och DPTE® Beta. 
 
– Det här är en servostyrd lösning med förbättrad ergonomi för enkel hantering. Den är väldigt 
lättanvänd och eftersom den är en del av det populära DPTE®-systemet, den ursprungliga Rapid 
Transfer-porten, behöver du aldrig oroa dig över bruten sterilitet eller inneslutning, säger Paolo 
Liverani, Senior Product Manager, Sterile Transfer Solutions hos Getinge. 
 
Den nya DPTE® Transfer Trolley möjliggör smartare arbete tack vare servostyrda reglage och den 
enkla hanteringen erbjuder färre avbrott i den aseptiska zonen och ökad produktionstid. 
 
– Operatörer kan finjustera placeringen fullt ut för att uppnå den nivå och vinkel de behöver och 
kan spara precisa inriktningar på det inbyggda minnet, förklarar Paolo Liverani. 
 
Två aseptiska transferlösningar i en produkt möjliggörs tack vare kompatibilitet för både DPTE-
BetaBag®- och DPTE® Beta-containrar.  
 
– Du får fördubblad användbarhet för olika tillämpningar i en och samma kompakta storlek, 
avslutar Paolo. 
 
Ta reda på mer om den nya DPTE® Transfer Trolley och Getinges system för steril överflyttning. 

 

För mer information, kontakta: 
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Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser 

Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra 

kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, 

hjärt- och kärlvård, operationssalar, steril rekonditionering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 

anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder. 


