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MEDIMETAL

H MEDIMETAL είναι μια Ουγγρική εταιρεία Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που λειτουργεί από το 1993.
Η MEDIMETAL είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή ειδικών εμφυτευμάτων για τραύματα από χάλυβα
και τιτάνιο. Το εξειδικευμένο προσωπικό της χρησιμοποιεί τα τελευταίας Τεχνολογίας συστήματα CADCAM, τα οποία επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη νέων ιδεών και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
κλινικών συνεργατών και των μηχανικών της παραγωγής τους. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων της
MEDIMETAL αποτελείται από χειρουργικό εξοπλισμό όπως ενδομυελική καρφιά (ή ήλοι) για τη
χειρουργική θεραπεία των κνημιαίων καταγμάτων ( γενική κνήμη ενδομυελικού κνημιαίου, καρφί MTT
(Multilocking Tibial Treatment), κλείδωμα απομακρυσμένης κνημιαίας πλάκας, πολυαξονικές πλάκες και
άλλα), ενδομυελική καρφιά (ή ήλοι) για χειρουργική αντιμετώπιση μηριαίων καταγμάτων ("Z" τροχαντερικό καρφωτικό, εγγύς μηριαίο καρφωτικό με φραγή περιστροφής, γενικό μηριαίο ενδομυελικό
καρφωτικό, οπισθοειδές μηριαίο καρφωτικό, σύστημα DTSS-DCSS, κλείσιμο εγγύς μηριαίας πλάκας,
στεγανοποίηση στενών και φαρδιών πλακών, ασφάλιση μανδαλωτής μηριαίας πλάκας, πολυαξονικές
πλάκες) και ενδομυελική καρφιά (ή ήλοι) για Χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων του άνω και
κάτω βραχίονα (γενική δια φυσική καρφωτική, καρφί MPHT (Πολλαπλή κολόνα), κλείσιμο εγγύς
χονδροειδής πλάκα, κλείδωμα απομακρυσμένης πλάκας μεσαίου ορθοστατικού, κλείδωμα
απομακρυσμένης μεσαίας ανατομικής πλάκας βάθρου, κλείδωμα απομακρυσμένης πλάγιας
χονδροειδούς πλάκας, μανδαλωτή απομακρυσμένη πλάγια αρτηρία, πολυαξονική πλάκα ακτινικής
ακτίνας).
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής χρησιμοποιούνται τα τεχνολογικά συστήματα TORNOS, STAR και DMG. Τα
προϊόντα κατασκευάζονται από την υψηλότερη ποιότητα χάλυβα και τιτανίου και όλα τα προϊόντα
περνούν από έλεγχο ποιότητας. Ευθυγραμμίζονται με το πρότυπο EN ISO 13485: 2012, ISO 9001: 2008 και
τα προϊόντα τους πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/94 της ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Πλεονεκτήματα: 40 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και την κατασκευή εμφυτευμάτων, μεγάλη
γκάμα των προϊόντων ,κατασκευάζονται από χάλυβα υψηλής ποιότητας και κράματα τιτανίου
κορυφαίων προμηθευτών με πιστοποίηση, ο έλεγχος εμφυτεύματος πραγματοποιείται σε
διαπιστευμένα εργαστήρια , όλα τα τελικά προϊόντα περνούν από έλεγχο ποιότητας.
Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της MEDIMETAL είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές
εταιρείες διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε
το ΗΕΡΑ Matchmaking Platform
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ

