
  

ELEMENTY POLIMEROWE 
DO MINIMALNIE INWAZYJNYCH 
WYROBÓW MEDYCZNYCH 
Biokompatybilne produkty wytłaczane do zastosowań w nowoczesnych 
technikach medycznych. 



RYNEK MEDYCZNY  ELEMENTY CEWNIKÓW 
W firmie Zeus produkujemy rewolucyjne elementy polimerowe do 
minimalnie inwazyjnych wyrobów medycznych. Każdego dnia 
staramy się sprostać rosnącym potrzebom klinicznym, oferując 
produkty zmodyfikowane pod kątem poprawy działania 
i zwiększenia możliwości produkcyjnych. 

Od doboru materiałów do specjalnie projektowanych rozwiązań 
polimerowych – zapewniamy wszystko, czego potrzeba, aby 
dostać się w każdy zakamarek ciała. Naukowcy i inżynierowie 
ds. technologii polimerowych zatrudnieni w firmie Zeus 
współpracują z branżą medyczną przy opracowywaniu 
produktów, które są coraz wytrzymalsze i bezpieczniejsze, tak 
aby poprawiać wyniki zabiegów i podwyższać poziom opieki nad 
pacjentem. 

Biokompatybilność produktów Zeus w połączeniu z ich 
wyjątkowymi właściwościami materiałowymi umożliwia branży 
medycznej przeniesienie innowacyjnych urządzeń i terapii ze sfery 
koncepcji do rzeczywistości. 

ZAAWANSOWANE PRODUKTY WYTŁACZANE 
Dzięki temu, że jesteśmy w stanie uczestniczyć w doborze 
materiałów oraz zapewniać dokładne tolerancje wymiaru 
zaawansowanych technologicznie wytłaczanych produktów 
polimerowych, dajemy lekarzom możliwość nawigacji 
i poruszania się nawet w przypadku najbardziej skomplikowanej 
budowy anatomicznej. Zapewnia to precyzję i przewidywalność 
niezbędne do osiągnięcia jak najwyższego odsetka zabiegów 
zakończonych pomyślnie. 

• Tuleje do łączenia 
• Powłoki cewników 
• Materiały osłonowe 
• Niemetaliczne materiały do plecionek 
• Osłony prowadników 
• Osłony balonów i stentów 
• Koszulki wprowadzające 
• Wielokanałowe rurki cewników 
• Mandryny do regeneracji / zwiększania sztywności 
• Rurki dostosowane do potrzeb 
• Wsparcie działu badań i rozwoju 
• Program darmowych próbek dla wsparcia prototypów 

OFERUJEMY DWIE OPCJE DLA SPAJANIA  
I PROCESU REFLOW WARSTW CEWNIKA: 
FEP Heat Shrink, technika wykorzystująca koszulki termokurczliwe 
FEP; polega na spajaniu plecionki osłoną z materiału Pebax/Nylon, 
co pozwala uzyskać trzon cewnika; następnie element 
termokurczliwy jest usuwany. FluoroPEELZ® to rozrywalny element 
termokurczliwy, który ułatwia późniejsze usuwanie. 

 

 

 

 

  

Zastosowania 
nerwowo-naczyniowe 

Zastosowania  
sercowo-naczyniowe 
• Strukturalne zabiegi naprawcze 

w obrębie serca 
• Kontrola rytmu serca 

i elektrofizjologia 

Endoskopia przewodu 
pokarmowego 

Naczynia 
obwodowe 

Wewnętrzna cienkościenna powłoka 
PTFE Sub-Lite-Wall® to idealny wybór 
do zabiegów minimalnie inwazyjnych, 
ze względu na bardzo niski współczynnik 
tarcia oraz typowe dla firmy Zeus cienkie 
ścianki, ściśle zgodne ze specyfikacją 
klienta. 

Osłona Pebax®/Nylon 
jest dostępna w różnych 
twardościach. 

Monofilament LCP (Liquid Crystal 
Polymer, polimer ciekłokrystaliczny) jest 
stosowany zamiast tradycyjnej metalowej 
plecionki w celu uzyskania zgodności ze 
środowiskiem rezonansu magnetycznego. 

Mandryn z PTFE umożliwia zachowywanie średnicy 
wewnętrznej cewnika podczas procesu jego produkcji. 



PRODUKTY WSZCZEPIALNE 
WYTŁACZANE MATERIAŁY BIOABSORBOWALNE 
ABSORV® 
• Określona funkcjonalność 
• Dostosowywane profile absorpcyjne 
 

TECHNOLOGIA ENKAPSULACJI STENTÓW BIOWEB™ 
• Naśladuje naturalną matrycę zewnątrzkomórkową ciała (ECM) 
• Nowatorska technologia enkapsulacji stentów 
 

AEOS® – PRODUKTY MIKROPOROWATE EPTFE 
• Mikroporowata struktura sprzyjająca wrastaniu komórek 
• Wysoki stopień dopasowywania gęstości i rozmiaru porów 

umożliwia uzyskanie wybiórczej przepuszczalności 
• Dostępne w różnych postaciach, takich jak: nici chirurgiczne, 

rurki, monofilamenty, wstęgi, rurki wielokanałowe i membrany. 

 

DODATKOWE USŁUGI / MODYFIKACJE 
PRODUKTU 
LEPSZA WYDAJNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ. 

• Ścienianie 
• Tampodruk 
• Wywijanie kołnierzy 
• Formowanie wieloczęściowe 
• Wiercenie/wykrawanie 
• Rozszerzenia 
• Nacinanie 
• Rozcinanie 
• Wyciąganie 
• Termozgrzewanie 
• I inne 
  

PANEL WYMIANY ZEUS 
 

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY: czekamy na informacje od Ciebie. 
Dołącz do panelu, aby podzielić się swoimi pomysłami 
i opiniami dotyczącymi wytłaczanych produktów polimerowych 
i technologii ich zastosowania. Dzięki otwartej współpracy 
będziemy mogli się dowiedzieć, co jest dla Ciebie ważne, 
i zająć się tymi potrzebami rynkowymi. Jednocześnie uzyskasz 
dostęp do nagród. 

Aby się przyłączyć, zarejestruj się na www.zeusexchange.com. 

VIRTUAL SAMPLE LOCKER 
Dzięki aplikacji Virtual Sample Locker od Zeus zamawianie 
próbek najnowszych rurek, elementów termokurczliwych lub 
produktów wytłaczanych do Twoich prototypów jest szybkie, 
proste i darmowe. 

Zarejestruj się, aby utworzyć prywatne konto VSL 
na stronie: www.zeusinc.com/VSL. 

 

* Zamówienia przyjęte przed 11:00 czasu EST (15:00 czasu GMT dla klientów 
w Polsce) będą wysyłane w tym samym dniu i dostarczane w ciągu dwóch dni 
na terenie USA lub dostarczane jako przesyłki przyspieszone w przypadku 
dostaw międzynarodowych. 

Łatwa rejestracja Darmowa wysyłka Dostawa w 48 godzin* 

Grubość 
100 μm 



 

Turning polymers into possibilities. 

AMERYKA PŁN. I PŁD.: +1 803.268.9500 | EUROPA: +353 (0)74 9109700 | KRAJE AZJI I PACYFIKU: +86 13922204986 
support@zeusinc.com / www.zeusinc.com 

- 50 LAT ROZWIĄZAŃ DLA PRZEMYSŁU - 
Zeus oferuje precyzyjne przewody i elementy polimerowe, które odmieniają 
firmy, rynki i życie użytkowników. Od ponad 50 lat nawiązujemy relacje 
partnerskie, tworzymy produkty i oferujemy usługi. 

Firma Zeus z siedzibą w Orangeburgu (Karolina Południowa, USA) zatrudnia 
około 1300 osób i ma wiele zakładów produkcyjnych na całym świecie. 

Zeus 

1300 
PRACOWNIKÓW 

Ponad 37 000 m2 
POWIERZCHNI 

PRODUKCYJNEJ 

23 
POMIESZCZENIA 

CZYSTE 
„CLEAN ROOM” 

360 m2 
POMIESZCZEŃ 

CZYSTYCH 
„CLEAN ROOM” 

Ponad 50 
NAUKOWCÓW 
INŻYNIERÓW 

PERSONEL B+R 

465 m2 
OBIEKTÓW 

BADAWCZYCH 
I PRODUKCYJNYCH 
DLA MATERIAŁÓW 

BIOABSORBOWALNYCH 

Ponad 100 
ŻYWIC I BARWNIKÓW 

Z CERTYFIKATEM 
CLASS VI 

LEAN 
MANUFACTURING 

& 6 SIGMA 

ISO 
ISO 9001 
AS 9100 

ISO 13485 
TS 16949 


