
ZAMEŘENÍ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI

RESINEX je dlouhodobým partnerem v průmyslu zaměřeném na zdravotnickou péči, nabízíme široké portfolio 
jedinečných polymerů tak, abychom zvládali uspokojit požadavky tohoto přísně regulovaného trhu. 

Z toho důvodu nabízíme celosvětově prověřené značky, se závazkem dlouhodobého partnerství v dodávkách 
na zdravotnický trh.

Disponujeme odbornými týmy pro vývoj aplikací a technický servis, abychom byli schopni uspokojit potřeby 
zákazníku a průmyslových OEM.

Úzce spolupracujeme se svými zákazníky během celého procesu od počátku vývoje až po konečný produkt. 
To znamená, že vám nabízíme asistenci při výběru materiálu, návrhu designu nástrojů, analýze Mold Flow, 
dále poskytneme potřebné informace o chemické odolnosti, vhodnosti materiálu ke sterilizaci, výrobních 
směrnicích a v neposlední řadě poskytneme požadované certifikáty potřebné pro tento specifický trh. 

Někdy ani být nejlepší nestačí.
A tak se snažíme ještě víc.
Resinex, nejlepší distributor plastů
a kaučuků v Evropě.

RESINEX, člen skupiny RAVAGO, je přední evropský dodavatel plastů a kaučuků s pobočkami a lokálními sklady ve všech evropských zemích. V portfoliu firmy RESINEX je přes 10 000 
položek plastů od komoditních plastů PE, PP, PS přes konstrukční plasty ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66 až po speciální plasty jako POM, PBT, LCP, PPS, TPE, TPU, PMMA, PA12, PA11 a další. 
RESINEX je oficiálním distributorem materiálů firem Dow, Trinseo, Solvay, Celanese, LG Chem, Braskem, DSM, Total, Altuglas, Arkema, ExxonMobil a dalších (zastoupení se může lišit  
v jednotlivých zemích).



Portfolio polymerů RESINEX  
pro zdravotnické aplikace:
• Altuglas® PMMA
• ExxonMobil™ PP – Zdravotnické typy
• CALIBRE™ PC Schválený pro potravinářské účely (FDA)
• CALIBRE ™ PC Sterilizovatelný Etylenoxidem/parou 
• CALIBRE™ MEGARAD™ PC Sterilizovatelný Gamma zářením
• EMERGE™ PC/ABS
• EMERGE™ PC/PET
• MAGNUM™ MED ABS
• STYRON™ MED PS
• ARNITEL® TPC-ET
• ARNITE® PBT
• Selenis SAFE PET
(Dostupnost produktů v jednotlivých zemích se může lišit, v závislosti na lokálních 
distribučních právech firmy Resinex.)

Klíčové vlastnosti portfolia polymerů  
RESINEX pro zdravotnické a farmaceutické 
aplikace:
• Vysoce čisté materiály*
• Snadná zpracovatelnost*
• Dlouhodobá dostupnost*
•  Dostupné certifikace*: Kontakt s potravinami (FDA, EU 

10/2011), Kontakt s léčivy (Drug Master File – DMF),  
Evropský lékopis (Ph. Eur.), biokompatibilita USP třídy VI,  
nebo biokompatibilita ISO 10993

•  Výroba podle zásad správné výrobní praxe (GMP)* a/nebo  
v čistých prostorách*

(* Certifikáty jsou dostupné na vyžádání, ne všechny certifikáty jsou dostupné 
pro všechny produkty. Pro více informací, prosím, kontaktujte lokální kancelář 
RESINEX.)

HODNOCENÍ RIZIK
Prvořadým záměrem firmy RESINEX je poskytovat našim zákazní-
kům a dalším zainteresovaným subjektům bezpečné a spolehlivé 
služby.
Než si pro svou aplikaci zvolíte materiál, spojte se laskavě s míst-
ním zastoupením firmy RESINEX a vyžádejte si bližší informace. 
Plasty pro implantáty firma RESINEX nedodává. 

 

ALTUGLAS® Zdravotnické typy  
Polymetylmetakrylátu (PMMA)
 
Již 30 let produkuje společnost Altuglas International polymery 
s výbornými vlastnostmi a výdrží. Zvláště plasty vyvinuté pro 
jednorázové použití nabízejí skvělé vlastnosti:

• Znamenité optické vlastnosti
• Chemická odolnost
• Různé možnosti sterilizace
• Jednoduché zpracování různými metodami

Typy pro zdravotnické aplikace:
ALTUGLAS® SG 7 — vysoká tekutost
ALTUGLAS® SG 10 — dobrá tekutost, dobrá rázová houževnatost
ALTUGLAS® VS UVT — vysoká propustnost UV záření

ExxonMobil™ Polypropylen (PP) 

ExxonMobil™ je výrobce s dlouholetými zkušenostmi v oblasti 
produkce polypropylenů vhodných pro výrobu součástí lékařského 
vybavení a obalů léků vstřikováním.

PP homopolymery :
• ExxonMobil™ PP1013H1 
• ExxonMobil™ PP1014H1

jsou typy speciálně vyvinuté pro zdravotnický trh. Používají se 
typicky pro zdravotnické výrobky jako: 

• Stříkačky
• Inhalátory a pumpy
• Obalový materiál na krabičky, uzávěry a dávkovače 
• Laboratorní vybavení a prostředky pro diagnostiku



V souladu s vysokými požadavky na hygienu, jež se v těchto obo-
rech uplatňují, lze tyto typy sterilizovat parou nebo etylenoxidem.
ExxonMobil™ PP9074MED polypropylen je random kopolymer, 
který nabízí: 

• dobrou rychlost tečení
• vysokou čirost

ExxonMobil™ PP9074MED je vhodný pro diagnostické aplikace, na 
stříkačky a podobné výrobky zdravotnické techniky. Tento typ je 
také navržen tak, aby odolával vysokoenergetickému záření, jako 
jsou paprsky gama, které se často používají ke sterilizaci tváře-
ných dílů.
Všechny typy jsou optimalizované pro zpracování vstřikováním.

CALIBRE™ Polykarbonát (PC) 
 

Speciální typy polykarbonátu CALIBRE™ s velmi vysokou čistotou 
jsou vyráběny firmou Trinseo ve výrobním závodě v německém 
Stade. V posledních letech se díky neustálé optimalizaci produkce 
znatelně zlepšily vlastnosti polykarbonátů co do transparentnosti, 
žloutnutí a konstantní viskozity. Výroba probíhá v čistých 
prostorách a podle zásad správné výrobní praxe (GMP).

Typy pro zdravotnické aplikace:
CALIBRE™ 2060 série — vhodný pro sterilizaci etylenoxidem nebo parou
CALIBRE™ MEGARAD™ 2080 série — vhodný pro sterilizaci gama 
zářením nebo sterilizaci elektronovým paprskem
CALIBRE™ 5000 série – Typy pro zdravotnictví s 10 % nebo 20 % 
skelných vláken 

MAGNUM™ Akrylonitril Butadien Styren (ABS) 

MAGNUM™ ABS je vyráběn unikátní technologií kontinuální  
polymerizace, což přináší následující výhody:

• Skvěle bílý stabilní natural odstín 
• Nižší spotřeba barevných koncentrátů při barvení
•  Velmi nízké hodnoty pachu a emisí VOC (těkavých organic-

kých látek) v porovnání s emulsním ABS
• Výrazně širší zpracovatelské okno v porovnání s emulsním ABS
• Jedinečná stálost vlastností materiálu napříč šaržemi

MAGNUM™ 8391 MED splňuje požadavky zdravotnického 
průmyslu včetně biokompatibility, chemické odolnosti, možností 
sterilizace a obsáhlou podporu v oblasti regulací.

EMERGE™ Blendy (PC/ABS a PC/PET) 
 

Blendy EMERGE™ společnosti TRINSEO jsou speciálně vyvinuty 
tak, aby uspokojily požadavky výrobců na díly a kryty zdravotnic-
kých zařízení.

Typy pro zdravotnické aplikace:
EMERGE™ 7000 (PC/ABS) série – dobrá tekutost, barvitelnost, 
stupeň hořlavosti UL 94 HB nebo V0 
EMERGE™ 9000 (PC/PET) série – dobrá chemická odolnost,  
vysoká tuhost, stupeň hořlavosti UL 94 HB nebo V0

STYRON™ MED Polystyren (PS) 
STYRON™ 2678 MED PS přináší spoustu výhod oproti standardním 
polystyrenům:
•  Mnohostranné využití pro aplikace od Petriho misek přes pipety 

až k obalům
•  Vysoká tekutost a dobrá tuhost
•  Polystyren STYRON™ MED splňuje požadavky zdravotnického 

průmyslu včetně biokompatibility, chemické odolnosti, možností 
sterilizace a obsáhlou podporu v oblasti regulací.

•  Záruka neměnné receptury



ARNITEL® TPC (COPE, TPE-E)

Arnitel® TPC je termoplastický elastomer, který nabízí jedinečnou 
kombinaci vlastností: 
• Skvělá odolnost proti únavě materiálu a krípu
• Vysoká teplotní odolnost
• Chemická odolnost
• Snadná zpracovatelnost
• Dobrá přilnavost k PVC stejně jako k ABS, PC a PBT 

Kombinace těchto vlastností dělá z materiálu Arnitel® skvělou 
volbu pro výrobu technických dílů s vysokými nároky 
Typy pro zdravotnictví jsou testovány na biokompatibilitu a vyrá-
běny podle zásad správné výrobní praxe – GMP.

Typy pro zdravotnické aplikace:
 Arnitel E Série – Kopolyester na bázi TPE, tvrdost Shore D 25 až 
Shore D 70

ARNITE® PBT

Arnite® PBT je tím pravým materiálem pro precizní technické 
komponenty vyžadující skvělé mechanické vlastnosti a vysokou 
prostorovou stabilitu. 
PBT Arnite® T06 202/A je vhodný ke sterilizaci zářením a dále se 
od ostatních PBT na trhu liší díky:
 
• Vysoké čistotě
• Nízkému obsahu extrahovatelných a vyluhovatelných látek 
• Vysoké stálosti vlastností napříč šaržemi 

Selenis SAFE (PET kopolyester) 
 
Kopolyestery Selenis SAFE poskytují průhlednost blížící se sklu 
a vysokou odolnost proti prasknutí. Jsou ideálním řešením pro 
tenkostěnné předměty jako stříkačky a odběrové zkumavky. 

• Skvělá čirost – před i po sterilizaci
•  Možnost sterilizace gama zářením, elektronovým paprskem i 

etylenoxidem bez zabarvení
• Výborná rázová odolnost
• Snadná zpracovatelnost
• Zkrácená doba vstřikovacího cyklu
• Chemická odolnost
• Bez BPA a styrenů

Typy pro zdravotnické aplikace:
 Selenis SAFE FT104 – pro tenkostěnné transparentní výrobky 
Selenis SAFE TT100 – vyšší produktivita díky rychlému zchlazování

RESINEX Czech Republic s.r.o.
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Tel.: (+420) 271 961 175–6
E-mail: resinex@resinex.cz, www.resinex.cz

Slovensko
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RESINEX UK Ltd, 
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