Solicite o Catálogo de produtos e o Kit de desenvolvimento
de produtos a um representante OEM da Merit ou no
portal meritoem.com

Kit de desenvolvimento de produtos

1600 West Merit Parkway
South Jordan, UT 84095 - EUA
Fora dos EUA

+1 801.208.4313

Europa

+31 43 3588 224

CATEGORIAS DE PRODUTOS

MERCADOS ATENDIDOS

RECURSOS

Adaptadores

Luers e conectores

Cardiologia

Colagem (UV e solvente)

Tampas e proteções

Tubulação

Odontologia

Montagem de sala limpa

Dispositivos para fixação
de cateter

Tiras marcadoras

Dermatologia

Kits personalizados

Agulhas

Conectores de cateter

Imagiologia para diagnósticos

Montagem de dispositivos eletrônicos

Sensores de pressão

Cateteres

Endoscopia

Cirurgias com laser de excímeros

Bandejas e pacotes para
procedimentos

Endovascular

Tiras marcadoras

Gastrenterologia

Revestimentos médicos

Radiologia interventiva

Sensores de pressão

Cifoplastia

Produtos com marca própria

Obstetrícia/Ginecologia

Pacotes para procedimentos

Oftalmologia

Engenharia de projetos

Ortopedia

Inclinação por RF

Ortobiologia

Soldagem por RF

Controle da dor

Serviços regulatórios

Urologia

Embalagens estéreis e não-estéreis

Trombose

Soldagem ultrassônica

Válvulas de segurança para
verificação

Segurança e coleta de resíduos

Hipotubos revestidos

Bisturis

Molas/fios-guia revestidos

Introdutores de bainha e
dilatadores

Kits personalizados
Produtos para administração
de líquidos
Acessórios para fio-guia
Fios-guia

Válvulas reguladoras
Produtos cirúrgicos
Seringas
Dispositivos para rotação

Adaptadores em "Y" para
hemóstase
Dispositivos infladores

Transdutores
Tubos

Utah, USA
Maastricht
Venlo
The Netherlands
The Netherlands
Galway
Ireland

Pennsylvania, USA

A Merit Medical Systems, Inc.
projetado,

fabricado

e

comercializado

(NASDAQ: MMSI) tem
dispositivos

Versailles, France
Roissy, France

médicos

Em sua evolução até se tornar uma empresa mundial bem-sucedida, a
Texas,USA

Shanghai, China

Seoul
South Korea
Tokyo, Japan
Hong Kong
Guangzhou
China

Italy
Dubai

obter sucesso num setor competitivo, dinâmico e altamente regulam-

Beijing, China

Istanbul, Turkey

Virginia
USA

descartáveis para hospitais de todo o mundo há mais de vinte anos.
Merit desenvolveu a infraestrutura organizacional necessária para

Moscow, Russia

entado. Os clientes OEM (equipamentos originais do fabricante) da

Bangalore
India

Sydney
Australia

Merit se beneficiam não somente dos componentes e dispositivos da
empresa, mas também da organização que está por trás deles.

São Paulo
Brazil

CERTIFICAÇÃO ISO 13485

meritoem.com

COMPONENTES

DISPOSITIVOS

POSSIBILIDADES

TODOS OS PRODUTOS EXIBIDOS AQUI SÃO
PROJETADOS E FABRICADOS PELA MERIT MEDICAL
Conector de cateter
moldado por inserção
IMPRESS®
Introdutor de bainha
PRELUDE®

Adaptador em "Y" para
hemóstase Access-9™

Fio-guia
INQWIRE®

Seringa MEDALLION® de 3 ml

Porta de descarga do
introdutor de bainha
PRELUDE®
Haste de cateter
com trançado
exclusivo
IMPRESS®

Tubos trançados
com rotor para alta
pressão
Seringa de 10 ml para controle
coronariano INJECT10n™

Válvula reguladora de 3 vias
para alta pressão (1.050 psi)
Agulha angiográfica
Merit Advance®

COMPONENTES DE QUALIDADE

D I S P O S I T I V O S I N O VA D O R E S

P O S S I B I L I D A D E S I N F I N I TA S

A Merit projetou e mantém centenas de moldes usados para fabricar mais

Os primeiros dispositivos da Merit, uma seringa de controle feita de

Os mesmos componentes de qualidade e os dispositivos inovadores comprovada-

de mil componentes diferentes. Esses componentes são fabricados numa

policarbonato e um sistema inflador digital patenteado, colocaram a empresa

mente confiáveis nos mercados clínicos da Merit estão disponíveis para ajudar os

instalação de moldagem de nível internacional, com 2.787 metros quadra-

num caminho de inovações. Atualmente, a Merit é líder mundial em dispositivos

clientes OEM da Merit a atingir as metas de desenvolvimento de produtos. A OEM

dos (30 mil pés quadrados) no campus da Merit, em Utah (EUA), o qual

infladores. O dispositivo inflador mais recente da empresa, o Blue Diamond™,

da Merit fez parcerias com algumas das maiores e mais bem-sucedidas empresas

abriga dezenas de máquinas de moldagem por inserção e injeção. A Merit

é um dispositivo digital de última geração que incorpora os componentes

de dispositivos médicos do mundo durante anos. Desde componentes para estoque

acredita que a excelência na moldagem é uma competência essencial para

plásticos moldados da Merit, além de um sensor de pressão projetado e

e dispositivos com marca própria até kits e bandejas personalizados, a OEM da

assegurar a qualidade dos dispositivos acabados.

fabricado na própria instalação de produção de placas da Merit.

Merit oferece várias possibilidades para ajudar a sua organização a ter sucesso.
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médicos
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South Korea
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Hong Kong
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China
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