
DIDŽIAUSIAS DĖMESYS SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI

RESINEX yra ilgalaikis sveikatos priežiūros pramonės partneris, kuris siūlo didelį unikalių polimerų  
asortimentą, atitinkantį šios griežtai reguliuojamos rinkos reikalavimus. 

Dėl šios priežasties turime visame pasaulyje pripažintas patikimas markes ir ilgalaikius bendradarbiavimo 
įsipareigojimus jas tiekti sveikatos priežiūros rinkai. 

Siekiant patenkinti mūsų klientų ir užsakovų (OEM) pramonės poreikius bei reikalavimus, yra sukurta speciali   
sprendimų kūrimo ir techninės pagalbos komanda.

Mes dirbame glaudžiai bendradarbiaudami su klientais - pradedant produkto kūrimu ir baigiant jo gamyba,  
įskaitant medžiagų parinkimą, rekomendacijas dėl įrankių konstrukcijos, Mold Flow analizę, specifinės infor-
macijos apie cheminį atsparumą pateikimą, konsultacijas dėl tinkamumo sterilizuoti, gamybos rekomendaci-
jas ir konkrečiose rinkose teisiškai reikalaujamų sertifikatų pateikimą.

Kartais būti geriausiu nepakanka.
Todėl mes stengiamės dar labiau.
Kompanija Resinex yra geriausias
Europoje įvairių plastikų ir gumų
tiekėjas.

Kompanija RESINEX – RAVAGO grupės narė – tai viena pagrindinių plastikų tiekėjų Europoje, turinti filialus ir sandėlius visose Europos valstybėse. RESINEX asortimentą sudaro daugiau 
nei 10000 produktų, pradedant prekiniais PE, PP, PS plastikais, inžineriniais ABS, PC, PC / ABS, PA6, PA66 plastikais ir baigiant specialios paskirties POM, PBT, LCP, PPS, TPE, TPU, PMMA , 
PA12, PA11 bei kt. polimerais. RESINEX yra oficiali Dow, Trinseo, Solvay, Celanese, LG Chem, Braskem, DSM, Total, Altuglas, Arkema, ExxonMobil ir kitų kompanijų atstovė (skirtingose šalyse 
gali būti atstovaujamos skirtingos kompanijos).



Medicinai ir sveikatos priežiūrai skirtų  
RESINEX polimerų asortimentas:

• Altuglas® PMMA
• ExxonMobil™ PP – medicininės rūšys
• CALIBRE™ atitinkantis PC FDA
• CALIBRE ™ PC Eto/ garai 
• CALIBRE™ MEGARAD™ PC gama spinduliais sterilizuojamas
• EMERGE™ PC/ABS
• EMERGE™ PC/PET
• MAGNUM™ MED ABS
• STYRON™ MED PS
• ARNITEL® TPC-ET
• ARNITE® PBT
• Selenis SAFE PET
(Priklausomai nuo Resinex platinimo teisių, produkto prieinamumas kiekvienoje 
šalyje gali būti kitoks.)

Medicinai ir farmacijai skirto RESINEX  
polimerų asortimento pagrindinės savybės:
• Labai grynos ir švarios medžiagos*
• Lengvas apdorojimas*
• Ilgalaikis prieinamumas*
•  Galimi sertifikatai*: maisto produktų patvirtinimas (FDA, ES 

10/2011), Drug Master File (DMF), Europos farmakopėja (ES 
EP), biologinio suderinamumo USP VI klasė arba biologinis 
suderinamumas pagal ISO 10993.

• Gamyba pagal GMP* ir (arba) švarios patalpos* reikalavimus
(* Sertifikatus galima gauti tik jų paprašius, ne visi produktai turi visus sertifikatus. 
Dėl informacijos kreipkitės į vietinį RESINEX biurą.)

RIZIKOS VERTINIMAS
Pagrindinis RESINEX tikslas - mūsų klientams ir akcininkams 
suteikti saugų ir patikimą aptarnavimą.
Prieš pasirinkdami Jums tinkančią medžiagą, susisiekite su 
vietiniu RESINEX pardavimų biuru ir gaukite daugiau informacijos. 
RESINEX neparduoda jokių implantams skirtų polimerų. 

ALTUGLAS® medicininės dervos.  
Polimetilmetakrilatas (PMMA)
 

Altuglas International jau 30 metų gamina išskirtinėmis savybėmis 
ir ilgaamžiškumu pasižyminčius polimerus. Specialiai vienkarti-
niams įtaisams sukurtos dervos pasižymi puikiomis savybėmis:
• nuostabios optinės savybės
• cheminis atsparumas
• tinkamumas sterilizuoti
• lengvas apdorojimas, taikant įvairius apdorojimo metodus

Medicininės paskirties rūšys:
ALTUGLAS® SG 7 — didelis takumas
ALTUGLAS® SG 10 — geras takumas, geras atsparumas smūgiams
ALTUGLAS® VS UVT — pralaidus UV spinduliams

ExxonMobil™ polipropilenas (PP) 
 

ExxonMobil™ yra gamintojas, turintis didelę patirtį gaminant 
polipropileną, kuris tinka injekciniu būdu liejamoms medicininių 
prietaisų dalims ir vaistų pakuotėms gaminti.

Polipropileno homopolimero rūšys 

• ExxonMobil™ PP1013H1 
• ExxonMobil™ PP1014H1

yra specialiai sukurtos farmacijos rinkai ir paprastai naudojamos 
tokioms medicininėms prekėms, kaip

• švirkštai
• inhaliatoriai ir siurbliai
• tokie pakavimo elementai, kaip dėžės, korpusai ir dozatoriai 
• laboratoriniai gaminiai ir diagnostinės priemonės

Atsižvelgiant į pramonės šakai būdingus aukštus higienos reikala-
vimus, šias rūšis galima sterilizuoti garais ar etileno oksidu.



ExxonMobil™ PP9074MED polipropilenas yra statistinis  
kopolimeras, pasižymintis: 

• geromis optinėmis savybėmis
• dideliu skaidrumu

ExxonMobil™ PP9074MED paprastai naudojamas diagnostikos 
srityje, švirkštams ir panašiems medicininiams gaminiams. Ši 
rūšis taip pat pritaikyta atlaikyti didelės energijos spinduliavimą, 
pavyzdžiui, gama spindulius, kurie dažnai naudojami išlietoms 
dalims sterilizuoti.
Visos rūšys optimizuotos injekciniam liejimui.

CALIBRE™ polikarbonatas (PC) 

Stade (D) gamybos padalinyje Trinseo gamina specialų išgrynintą 
polikarbonatą CALIBRE™. Gamybą nuolat optimizuojant taip, kad 
būtų pasiektos aukščiausios eksploatacinės savybės, pastaraisiais 
metais kokybė buvo pagerinta skaidrumo, geltonavimo ir klampos 
stabilumo atžvilgiu. Gamyba vyksta švariose, higieniškose patal-
pose ir laikantis GMP reikalavimų.

Medicininės paskirties rūšys:
CALIBRE™ 2060-SERIES — tinka sterilizuoti garu ir etileno oksidu
CALIBRE™ MEGARAD™ 2080-SERIES — tinka apspinduliuoti gama 
spinduliais ir elektronų pluoštu
CALIBRE™ 5000-SERIES – medicininės rūšies junginys su 10 % 
arba 20 % stiklo puošto

MAGNUM™ akrilnitrilo butadieno stirenas 
(ABS) 

MAGNUM™ ABS yra gaminamas, taikant unikalią blokinę  
polimerizaciją, kuri suteikia daug privalumų:

• puiki balta bazinė spalva
•  spalvinimas, naudojant sumažintą superkoncentrato  

(masterbatch) porciją
• žemas lakiųjų medžiagų kiekis, lyginant su emulsiniu ABS
• daug platesnis apdorojimo langas, lyginant su emulsiniu ABS
• unikalus savybių stabilumas skirtingose partijose

MAGNUM™ 8391 MED išvardinti medicininės pramonės reikalavi-
mai apima biologinį suderinamumą, cheminį atsparumą, steriliza-
vimo galimybes ir visapusišką teisinį patvirtinimą.

EMERGE™ mišiniai (PC/ABS ir PC/PET) 

TRINSEO gamybos EMERGE™ mišiniai yra specialiai sukurti taip, 
kad atitiktų medicininių prietaisų ir medicininių korpusų gamintojų 
keliamus reikalavimus.

Medicininės paskirties rūšys:
 EMERGE™ 7000 (PC/ABS) SERIES – geros takumo savybės,  
tinkamos dažyti, UL 94 HB arba V0
 EMERGE™ 9000 (PC/PET) SERIES – cheminis atsparumas, didelis 
standumas, UL 94 HB arba V0

STYRON™ MED polistirenas (PS) 

STYRON™ 2678 MED PS, lyginant su standartiniu polistirenu,  
turi daug privalumų:
•  tinka naudoti pagal įvairią paskirtį, pradedant Petri lėkštelėmis 

ir baigiant pipetėmis bei pakuote
•  didelis takumas ir geras standumas
•  STYRON™ MED atitinka tokius medicininės pramonės reikala-

vimus, kaip biologinis suderinamumas, cheminis atsparumas, 
sterilizavimo galimybės ir visapusiškas teisinis patvirtinimas

•  yra siūlomas formulės blokavimas



ARNITEL® TPC (COPE, TPE-E) 
 
Arnitel® TPC yra termoplastinis elastomeras, pasižymintis unikalia 
savybių kombinacija: 

• puikus atsparumas „nuovargiui“ ir valkšnumui
• didelis atsparumas karščiui
• cheminis atsparumas
• lengvas apdorojimas
• geras sukibimas su PVC bei ABS, PC ir PBT 

 Dėl šios savybių kombinacijos Arnitel® yra puikus pasirinkimas 
techninėms dalims gaminti, kai kyla dideli su konstrukcija susiję 
iššūkiai. 
 Medicininės rūšys yra išbandytos biologinio suderinamumo po-
žiūriu ir gaminamos, laikantis GMP taisyklių. 

Medicininės paskirties rūšys:
 Arnitel E Series – iš TPE pagamintas kopoliesteris, kietumas pagal 
„Šorą“ (Shore) nuo D 25 iki D 70

ARNITE® PBT

Arnite® PBT yra su medžiaga susijęs sprendimas, pritaikytas tiks-
liems techniniams komponentams, kuriems reikia puikių mechani-
nių savybių ir didelio matmenų stabilumo. 

PBT rūšies Arnite® T06 202/A tinka sterilizuoti spinduliniu būdu, o 
nuo kitų rinkoje esančių PBT skiriasi:
• dideliu „grynumu“
• mažu ištraukiamu ir išplaunamų medžiagų kiekiu 
• dideliu darnumu tarp partijų 

Selenis SAFE (PET kopoliesteris) 
 
Kopoliesteriai Selenis SAFE pasižymi stiklo skaidrumu ir dideliu 
tvirtumu. Tai idealus sprendimas tokiems plonasieniams gami-
niams, kaip švirkštai ir vamzdeliai kraujui paimti. 

• Aukščiausio lygio skaidrumas – prieš sterilizavimą ir po jo
•  Nekeičia spalvos, sterilizuojant gama spinduliais, elektronų 

pluoštu (E-beam) ir EtO
• Puikus atsparumas smūgiams
• Lengvas apdorojimas
• Trumpesni ciklai
• Cheminis atsparumas
• Be BPA ir stireno

Medicininės paskirties rūšys:
 Selenis SAFE FT104 – skirtas naudoti, kur reikia plonų sienelių ir 
skaidrumo
Selenis SAFE TT100 – didesnis našumas dėl greito atvėsimo
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