Conexões confiáveis para
sistemas médicos

Fabricação biofarmacêutica
Dispositivos médicos
Dispositivos de saúde e segurança

Suporte médico global ao cliente
Para todas as fases de desenvolvimento

Engenharia avançada
Engenharia consultiva
Apoio localizado dedicado
Rápida prototipagem e usinagem

Desenvolvimento precoce

Sistemas médicos
À medida que as aplicações médicas se tornam mais complexas, ferramentas
estéreis e dispositivos médicos em bom funcionamento podem salvar vidas.

Análise técnica do projeto
Soluções personalizadas de grau médico
Protótipos feitos sob medida
Testes funcionais

Integração de sistemas

A Oetiker proporciona aos clientes a tranquilidade de que seus componentes
médicos essenciais estão limpos, seguros ao toque, fáceis de instalar e oferecem

Testes avançados e validação

integridade ao sistema, garantindo um desempenho consistente desde o

Engenharia de soluções de montagem

fabricante até o paciente.

Ferramentas de montagem sob medida
Apoio à pré-produção

Como líder global em soluções de conexão de alto valor para segmentos

Produção

industriais, nossa experiência em abraçadeiras, anéis e ferramentas de montagem

Garantia de qualidade global

de alta qualidade apoia os clientes em uma variedade de aplicações médicas,
tais como fabricação de produtos biofarmacêuticos, dispositivos médicos e
dispositivos de saúde e segurança. Somos o parceiro de confiança e de longo
prazo para empresas médicas no mundo inteiro.

Produção mundial
Suporte técnico no local
Colocação em operação e manutenção
Embalagens especiais
Rotulagem especial

Suporte e manutenção
Membro do Comitê
E55

Membro

Treinamento de ferramentas e assistência
Validação da montagem
Manutenção e calibração
Atualizações de ferramentas e software
Aviso de mudança

PEGADA GLOBAL E COMPROMISSO DE LONGO PRAZO
Com 14 fábricas no mundo inteiro produzindo mais de 2 bilhões de conexões por ano
em mais de 30 países, a Oetiker é o parceiro de confiança, global e de longo prazo

CONEXÕES MÉDICAS

Abraçadeira de orelha
Stepless®
167

das principais empresas médicas do mundo.

Anel de contração MCR
150
Aço inoxidável (soldagem em espiral)

Aço inoxidável

5,0 – 50,0 mm

6,5 – 120,5 mm

Seção transversal completa do material
em 360°:
Pressão constante aplicada uniformemente
em torno da circunferência

Tira estreita: concentra a transmissão da
força de fixação
360° StepLess®: compressão e pressão
superficial uniformes

Abraçadeiras de orelha
Stepless®
193

Suave: sem risco de abrasão ou laceração

Abraçadeiras ER
194
Aço inoxidável

Aço inoxidável

4,8 – 25,0 mm

18,0 – 120,5 mm

Compactas: baixo peso, tamanhos miniatura

Tira estreita: concentra a transmissão da
força de fixação

Baixo perfil: requisitos mínimos de espaço

360° StepLess®: compressão e pressão
superficial uniformes

Abraçadeiras de uma orelha
153

Fecho robusto: instalação rápida e fácil,
conexão segura para aplicações de baixa
pressão

Abraçadeiras de uma orelha
com anel de inserção
154

Aço inoxidável
3,3 – 30,7 mm

Aço inoxidável

Abraçadeira monobloco, compacta: para
conexões robustas e seguras, tamanhos
miniatura

2,9 – 30,0 mm

Orelha da abraçadeira: instalação rápida e
simples

Abraçadeira monobloco, compacta: para
conexões robustas e seguras, tamanhos
miniatura
Orelha da abraçadeira: instalação rápida e
simples
Anel de inserção com rebordo: vedação
efetiva e resistente em toda a circunferência

Favor contatar um representante da Oetiker para obter a gama completa de opções de produtos.

TRANQUILIDADE COM CONEXÕES CONFIÁVEIS

A ferramenta de montagem e o suporte de manutenção são controlados
por dedicadas equipes internas de serviço, garantindo que as
conexões médicas sejam sempre instaladas corretamente.

FERRAMENTAS DE MONTAGEM

Alicate Pneumático de
Controle Eletrônico

Ferramentas de montagem
manual

Recomendado para aplicações médicas
essenciais

Ferramentas de montagem manual para
instalação de produtos Oetiker.

Segurança de rastreabilidade e
repetibilidade

Instalação rápida e fácil

Os alicates Oetiker HO sem/com cabo
tipo revólver versão médica já estão
disponíveis: com graxa de grau médico para
processamento asséptico, certificados pela
NSF H1, levando à limitação da introdução de
partículas

Ganho exponencial com vantagem mecânica
Cabo seguro e confortável
Redução da fadiga e do risco de lesões
repetitivas

Acessórios | Alicates de corte

Alicates sem Fio e
Crimpers sem Fio
Para Abraçadeiras de Orelha
Alicate sem Fio CP 10 Oetiker
Para Anéis de Contração
Crimper sem Fio CC 20 Oetiker
Montagem eficaz, uniforme e reproduzível
Baixo peso e design ergonômico

Alicate Manual Para Corte
de Abraçadeiras
Especialmente concebido para remover
abraçadeiras de orelha Oetiker até 7,00 mm de
largura x 0,6 mm de espessura de tira e 9,0 mm
de largura x 0,8 m de espessura de tira
Alicate Manual para Tubos de Uso
Profissional Pro Spec
Lâmina em V substituível para cortes retos
Lâmina alojada com segurança na garra
quando travada
Cabos ergonomicamente curvados
Trava da lâmina e do cabo acionada
com o polegar

Equipamento de Teste
Alta precisão – especialmente adequado para ferramentas mecânicas.
Assegura uma qualidade de processo uniforme e reproduzível
Ajuste e controle da força de fechamento aplicada

Favor contatar um representante da Oetiker para obter a gama completa de opções de produtos.

Conceito de solução 360º
Impulsiona a inovação
Oetiker ajuda os clientes a impulsionar a inovação através de todas as fases de
desenvolvimento, utilizando nossa abordagem de solução 360°. Sendo pioneiros
de componentes de aperto confiáveis durante mais de 75 anos, nós na Oetiker
desenhamos, testamos e fornecemos soluções de conexão e montagem de alta
qualidade que são mais simples, inteligentes e resistentes do que nunca.
Soluções em Conexões
Abraçadeiras
Anéis de contração
Cintas
Conectores rápidos
Soluções de Montagem
Alicates pneumáticos de controle eletrônico
Alicates pneumáticos
Alicates manuais
Dispositivos de compressão
Equipamento de teste

Conceito
de solução

360º

Solução
ideal para
o cliente

Serviços Globais para Clientes
Análise técnica e consultoria
Engenharia de aplicação
Teste e validação
Colocação em operação e treinamento
Manutenção e assistência técnica
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