
Alicate Pneumático de Qualidade Médica 
Oetiker ME/EL
 Sem tinta com lubrificante de uso médico

Características e benefícios

1.  Alta confiabilidade de processo:  
 mecanismo de acionamento desenhado para evitar falha  
de operação

2.  Montagem confiável:  
 sistema completo de alicates garante a montagem eficiente  
e uniforme

3.  Fácil manuseio:  
design leve e ergonômico para operação com apenas uma mão

4.  Ampla aplicabilidade:  
 série completa de cabeças de alicate, para compatibilidade com 
todas as abraçadeiras padrão

5.  Cabeças personalizadas:  
 diferentes desenhos de cabeça do alicate, de acordo com a aplicação

6.  Corpo isento de tinta:  
para evitar a contaminação de partículas

7.  Lubrificante de uso médico:  
para atender normas médicas e de sala limpa
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Componentes:

 Ampla gama de corpos e cabeças

  Lubrificante especial de uso médico  
no interior

 Corpo isento de tinta

 Informação do produto gravada

O corpo do alicate é isento de tinta para evitar 
qualquer contaminação potencial de salas limpas. É 
tratado com um lubrificante especial de uso médico, 
certificado por USP 88 classe VI e ISO 10993-5, para 
atender às Normas Médicas. Visando manter a ras-
treabilidade, as informações relevantes são gravadas 
com laser diretamente sobre o corpo do alicate.
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Alicate Pneumático de Qualidade Médica 
Oetiker ME/EL
 Sem tinta com lubrificante de uso médico

Como líder global em soluções de conexão de alto valo, nossa experiência em 
abraçadeiras, anéis e ferramentas de montagem 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.

Solução 
ideal para 
o cliente

Soluções 
em Conexões

Soluções de Montagem

Abraçadeiras

Anéis de contração

Cintas

Conectores rápidos

Alicates pneumáticos de controle eletrônico

Alicates pneumáticos

Alicates manuais

Dispositivos de compressão

Equipamento de teste

Serviços Globais para Clientes

Análise técnica e consultoria

Engenharia de aplicação

Teste e validação

Colocação em operação e treinamento

Manutenção e assistência técnica

Conceito 
de solução

360°


