
 רכיבים פולימריים
 למכשירים רפואיים זעיר

פולשניים
אקסטרוזיות ביו-תואמות עבור הדור הבא של הטכנולוגיות הרפואיות



Sub-Lite-Wall® StreamLiner™ XT-
 של זאוס הינו הליינר הראשון בסדרת ה-
™StreamLiner, המאופיין בעובי דופן
 מקסימלי מרשים של 0.019 מ”מ. הליינר

שלנו שומר על כוחו תוך שיפור הגמישות.

 

 

    

גמישות משופרת

קוטר פנימי מורחב

 פרופיל מופחת

הליינרים
הדקים ביותר שלנו

עד כה

• תיקון לב מבני
• ניהול קצב הלב

ואלקטרו-פיזיולוגיה

התמקדות בשוק הרפואי
 בזאוס, אנו מספקים רכיבים פולימרים מהפכניים עבור מכשירים

 רפואיים זעיר פולשניים. בכל יום אנחנו עומדים בדרישות הקליניות
המאתגרות של המוצר שלך עם מוצרי ליבה שהותאמו לביצועים

משופרים ויצוריות.
 החל מבחירת החומרים ועד לפתרונות הנדסיים המותאמים ללקוח,
 אנחנו עוזרים לך להגיע למקום שאתה צריך להיות בו בתוף הגוף.

 המדענים ומהנדסי הפולימרים של זאוס עובדים איתך לפתח מוצרים
 חזקים ובטוחים יותר לשיפור התוצאות הקליניות ולהעלאת רמת

הטיפול בחולים.

 המוצרים של זאוס מתאפיינים בביו-תאימות ובתכונות חומרים יוצאים
מן הכלל המאפשרים לתעשיית הרפואה לקדם מכשירים וטיפולים

חדשניים מרעיון למציאות.

רכיבי הקטטר
טכנולוגיות שיחול )אקסטרוזיה( מתקדמות

 היכולת שלנו לסייע בבחירת החומרים ולספק אקסטרוזיות מפולימרים
 בטולראנסים הדוקים מאפשרת לרופאים לנווט באנטומיה המפותלת

 ביותר. זה מספק את הדיוק ואת יכולת החיזוי ההכרחיים כדי להבטיח
את הרמה הגבוהה ביותר של הצלחת התהליכים.

(Fusing Sleeves) שרוולי התכה •
(Catheter Liners) ליינרים לקטטר •

(Jacketing Materials) חומרי מעטפת •
   • חומרים לשירוג שאינם מתכתיים

 (Non-metallic Braiding Materials)
• כיסוים לתיל מוליך 

(Wire Guide Coverings) 
• מגינים לבלונים ולתומכנים

(Balloon and Stent Protectors)   
(Introducer Sheaths) נדני הולכה •

 • צינוריות מולטי-לומן לקטטרים
   (Multi-Lumen Catheter Tubing)

 • מנדרלים לעיבוד / תמיכה 
   (Processing / Support Mandrels)

 • צינוריות מותאמות ללקוח 
 • תמיכה במו”פ

• אספקת דוגמאות לבניית אבי-טיפוס 

מנדרל מ -PTFE תומך בקוטר הפנימי של הקטטר במהלך תהליך
ההרכבה ומיד לאחר מכן מוסר.

LCP (Liquid Crystal Polymer) Monofilament
 (Braiding) מחליף את החומרים המתכתיים המשמשים לשירוג

.MRI ולפיכך הינו תואם

מעטפת (ג’קט) מ- Pebax®/Nylon זמינה במגוון רחב של
.(durometers) קשיות

 :)JACKET REFLOW( אנחנו מציעים שתי אפשרויות להתכת המעטפת 
 FEP מתכווץ בחום (Heat Shrink) ומתיך את מעטפת ה- Pebax®/Nylon מעל לסיב המשורג (Braiding) ויוצר

 את השאפט (Shaft) של הקטטר. ה- ®FluoroPEELZ הינו FEP מתכווץ בחום אשר ניתן לקילוף ומאפשר הסרה  
קלה יותר בסיום תהליך בניית הקטטר.

נוירו-וסקולארי

קרדיו-וסקולרי

אנדוסקופיה גסטרו
(GI) אינטסטינלית

היקפי (פריפרי)



מוצרים מושתלים
 אקסטרוזיות הנספגות ע”י הגוף

ABSORV® )BIOABSORBABLE EXTRUSIONS(
• פונקציונליות מוגדרת / סופית.

• פרופילי ספיגה מותאמים ללקוח.

 BIOWEB® )טכנולוגיה לכימוס )אנקפסולציה( של תומכנים )סטנטים
• מחקה את המטריצה התאית (ECM) הטבעית של הגוף.

• טכנולוגיה חדשה לכימוס של תומכנים.

AEOS® עם מיקרו-נקבוביות ePTFE -מוצרים מ 
• מבנה מיקרו-נקבובי המקדם צמיחת תאים.

• צפיפות וגודל נקבוביות מותאמים ללקוח ומאפשרים חדירות סלקטיבית.
• זמין במגוון צורות, כגון: מונופילמנט לביצוע תפרים, צינוריות, רצועות/

סרטים, מולטי-לומנים, ממברנות ומונופילמנטים נוספים.

פנל חילופי הידע של זאוס

 הדעה   שלך   חשובה :  אנחנו   מעוניינים   לשמוע   ממך .  הצטרף   לפנל 
  לחלוק   את   הרעיונות   שלך   בנוגע   לטכנולוגיית   האקסטרוזיה   לפולימרים. 

  תהיה   לך      אינטראקציה   פתוחה   איתנו ,  כך   שנוכל   ללמוד   מה   חשוב   לך 
  ולהתייחס   לצורכי   השוק   הללו .  במהלך   התהליך   תהיה   לך   גישה 

אקסלוסיבית   לפרסים.

להצטרפות   הירשם ב-
 www.zeusexchange.com 

 תהליכים משניים / תוספת-ערך
שיפור התפוקה ויעילות הייצור

(Skiving) חיתוך, סקייווינג •    
(Pad Printing) הדפסת פאד •
(Flanging) הטיה, פלאנג’ינג •

(Overmolding) אוברמולדינג •
(Drilling/Punching) קידוח / ניקוב •

(Flaring) הרחבה, פלרינג •
(Scoring) חריצה חלקית, סקורינג •

(Slitting) חיתוך חריץ •
(Draw Down) משיכה למטה •

(Heat Sealing) איטום באמצעות חום •

100
עובי דופן 

 הזמנות שהתקבלו עד השעה 15:00 ישלחו באותו היום, באמצעות משלוח 
מזורז.

הרשמה פשוטה אספקה תוך 48 שעות משלוח חינם

 תא דוגמאות וירטואלי
תא הדוגמאות הוירטואלי של זאוס הופך את הזמנת הצינוריות

 המתקדמות ביותר,                 (Heat Shrinks) ודוגמאות האקסטרוזיה 
 לאבי-הטיפוס שלך לפעולה מהירה, פשוטה וללא עלות.

www.zeusinc.com/VSL -שלך ב VSL -הירשם לחשבון ה

השרינקים   

מיקרון



- מעל 50 שנה של פתרונות תעשייתיים -

 זאוס מספקת פתרונות פולימריים מדויקים אשר עושים טרנספורמציה בעסקים, שווקים וחיים. הקדשנו את
עצמנו לבניית שותפויות, מוצרים ושירותים לתועלת הלקוחות שלנו.

מטה החברה נמצא באורנג'בורג, דרום-קרולינה, והיא מעסיקה 1300 אנשים במספר מפעלים ברחבי העולם.

gschneider@zeusinc.com  |  www.zeusinc.com

Meet Zeus.

חדרים נקיים

37,000+ m2
אולמות ייצור

 מדענים, מהנדסים
ואנשי מו"פ

 שרפים ופיגמנטים
CLASS VI מאושרים 

עובדים

465 m2
 מחקר ויצור של חומרים

הנספגים ע"י הגוף

360+ m2
 מיועדים לחדרים

נקיים

 עבודה במתודולוגיית
ניהול רזה ושש סיגמא

ניהול רזה הסמכות תקינה
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