Tıbbi Sistemler
için Güvenilir Bağlantılar

Biyofarmasötik Üretim
Tıbbi Cihazlar
Sağlık ve Güvenlik Cihazları

Global Tıbbi Müşteri Desteği
Geliştirme Sürecinin Tüm Aşamaları için

İleri Düzey Mühendislik
Danışmacı mühendislik
Özel yerelleştirilmiş destek
Hızlı prototip oluşturma ve işleme

Erken Geliştirme

Tıbbi Sistemler
Tıbbi uygulamalar daha karmaşık hale geldiğinden steril aletler ve tıbbi cihazların

Teknik tasarım analizi
Özel tıbbi sınıf çözümler
Özel tasarım prototipler
İşlevsel test

düzgün çalışması hayat kurtarıcı olabilir. Oetiker, müşterilerine görev açısından kritik

Sistem Entegrasyonu

tıbbi bileşenlerinin temiz, temas edilmesi güvenli, kolay kurulumlu olması rahatlığını

İleri düzey test ve doğrulama

sağlamakta ve üreticiden hastaya kadar tutarlı performans gösteren sistem

Montaj çözümü mühendisliği

bütünlüğü sunmaktadır.

Özelleştirilmiş montaj aletleri
Üretim öncesi destek

Endüstriyel segmentler için yüksek değerli bağlantı çözümleri sağlamada küresel bir
lider olarak yüksek kaliteli kelepçeler, bilezikler ve montaj aletlerindeki deneyimimiz,

Üretim

Biyofarmasötik Üretim, Tıbbi Cihazlar ve Sağlık ve Güvenlik Cihazları gibi çeşitli tıbbi

Küresel kalite güvencesi

uygulamalardaki müşterilerimize destek sunmaktadır. Dünya gelindeki Tıbbi şirketler
için güvenilir, uzun süreli bir çözüm ortağıyız.

Dünya genelinde üretim
Sahada teknik destek
Devreye alma ve bakım
Özel ambalaj
Özel Etiketleme

Destek ve Bakım
Komite E55 Üyesi

Üye

Alet eğitimi ve desteği
Montaj doğrulaması
Bakım ve kalibrasyon
Alet ve yazılım yükseltmeleri
Değişiklik bildirimi

KÜRESEL ETKI ALANI VE UZUN SÜRELI TAAHHÜT
Oetiker, 30’u aşkın ülkede yıllık 2 milyardan fazla bağlantı üreten, dünya genelindeki
14 üretim tesisiyle dünyanın önde gelen Tıbbi şirketleri için güvenilir, küresel, uzun süreli
bir çözüm ortağıdır.

TIBBI BAĞLANTILAR

StepLess® Kulaklı Kelepçe
167

Daraltılabilir Halka Kelepçe
150

Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik (spiral kaynaklı)

6,5 – 120,5 mm

5,0 – 50,0 mm

Dar bant: kelepçeleme kuvvetinin iletimine
odaklanır

360° üzerinde tam malzeme çapraz kesit:
çevresine sabit basınç eşit olarak uygulanır

360° StepLess®: tek biçimli sıkıştırma ve
yüzey basıncı

Pürüzsüz: aşındırma ve yırtılma riski

StepLess® Kulaklı Kelepçeler
193

Kelepçeler ER
194

Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

18,0 – 120,5 mm

4,8 – 25,0 mm

Dar bant: kelepçeleme kuvvetinin iletimine
odaklanır

Kompakt: hafif, minyatür boyutlar

360° StepLess®: tek biçimli sıkıştırma ve
yüzey basıncı

Alçak kurulu yükseklik: minimum alan
gereksinimi
Tam kapanış: hızlı ve basit kurulum, düşük
basınçlı uygulamalar için güvenli bağlantı

1 Kulaklı Kelepçeler
153

Ek parçalı 1 Kulaklı Kelepçeler
154

Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

3,3 – 30,7 mm

2,9 – 30,0 mm

Kompakt tek parçalı kelepçe: sağlam, güvenli
bağlantılar, minyatür boyutlar için

Kompakt tek parçalı kelepçe: sağlam, güvenli
bağlantılar, minyatür boyutlar için

Kelepçe kulağı: hızlı ve basit kurulum

Kelepçe kulağı: hızlı ve basit kurulum
Önceden şekillendirilmiş ek parça: etkili ve
güçlü tam sızdırmazlık

Tüm ürün seçenekleri için lütfen bir Oetiker temsilcisiyle iletişime geçin.

GÜVENILIR BAĞLANTILARIN VERDIĞI RAHATLIK

Montaj aleti ve bakım desteği, özel kurum içi servis ekipleri aracılığıyla sunulmaktadır
ve bu şekilde tıbbi bağlantıların her seferinde doğru şekilde takılması sağlanmalıdır.

MONTAJ ALETLERI

Elektronik Kontrollü Pnömatik
Kıskaçlar
Kritik görevli Tıbbi uygulamalar için
önerilir
İzlenebilirlik ve yinelenebilirliği koruma
Oetiker sap kavramalı/sap kavramasız
HO kıskaçların Tıbbi versiyonu da artık
mevcut: aseptik işleme için tıbbi sınıf
gres uygulaması yapılmış, partiküllerin
girişinin sınırlandırılmasına neden olan NSF
H1tarafından onaylanmış

Kablosuz Kıskaçlar ve
Kablosuz Kerpetenler

Elle Montaj Aletleri
Oetiker ürünlerinin kurulumu için Manuel
Montaj Aletleri.
Hızlı ve kolay montaj
Üssel mekanik avantaj kazancı
Sağlam kavrama ve konfor
Yorulma ve yinelenen yaralanma riskinde
azalma

Aksesuarlar | Keski Aletleri
El Keski Aletleri

Kulaklı Kelepçeler için
Oetiker Kablosuz Kerpeten CP 10
Daraltılabilir Halka Kelepçeler için
Oetiker Kablosuz Kerpeten CC 20

7,00 mm genişlik x 0,6 mm bant kalınlığından
9,0 mm genişlik x 0,8 mm bant kalınlığına
kadar olan Oetiker Kulaklı Kelepçelerin
sökülmesi için özel olarak geliştirilmiştir

Etkili, tek biçimli ve yinelenebilir montaj

Pro Spec Elle Tübaj Kesici

Hafif ve ergonomik tasarım

Düz kesimler için değiştirilebilir V Şekilli Bıçak
Bıçak kilitli haldeyken çeneleri güvenli bir
şekilde saklar
Ergonomik eğimli saplar
Başparmak ile etkinleştirilen bıçak ve sap
kilidi

Test Ekipmanları
Yüksek doğruluk – mekanik aletler için özellikle uygundur.
Tekdüze, yeniden üretilebilir süreç kalitesi sağlar
Uygulanan kapatma kuvvetini ayarlayın ve doğrulayın

Tüm ürün seçenekleri için lütfen bir Oetiker temsilcisiyle iletişime geçin.

360° çözüm yaklaşımı
Yeniliği destekler
Oetiker, müşterilerin 360° çözüm yaklaşımımızdan yararlanarak tüm gelişme
safhalarında yeniliği desteklemelerine yardımcı olur 75 yılı aşkın süre boyunca
güvenilir sabitleme bileşenlerinin sağlanmasında öncü şirket olarak daha sade,
daha akıllıca ve daha kuvvetli bağlantı ve montaj çözümleri tasarlamakta, test
etmekte ve sunmaktayız.
Bağlantı Çözümleri
Kelepçeler
Bilezikler
Kayışlar
Hızlı Bağlantı Rakorları
Montaj Çözümleri
Mekatronik elektrikli alet sistemleri
Pnömatik kerpetenler
Manuel kerpetenler
Çekiçleme aygıtları
Test ekipmanları

360°
çözüm
yaklaşımı

Optimum
müşteri
çözümü

Global Müşteri Hizmetleri
Teknik analiz ve danışmanlık
Uygulama mühendisliği
Test ve doğrulama
Devreye alma ve eğitim
Bakım ve servis
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