Síla v číslech.
Jedinečný cíl.

Náš cíl
Ve společnosti Teleflex věříme ve
zlepšování zdraví a kvality lidských
životů. Aplikujeme cílené inovace vyvíjíme neúnavnou snahu o identifikaci
nenaplněných klinických potřeb způsobem, který je přínosem pro
pacienty, poskytovatele zdravotní
péče a společnost.

Naše historie

Naše portfolio

Společnost Teleflex začínala před 70 lety
s jediným jednoduchým výrobkem teleskopickým pružným vícevláknovým
šroubovicovým kabelem a převodovkou,
která měnila tlačný-tažný pohyb
na pohyb rotační. Tito zakladatelé
společnosti - inovátoři došli nejblíže
ke kořenu problému a využívali své
podnikatelské nadšení pro vytváření
řešení definujících daný obor, stejně
jako je tomu ve společnosti Teleflex
dnes. Náš růst byl vždy založen na
strojírenství a vášni pro řešení problémů cíl, který trvá do dnešních dnů.

Portfolio Teleflex zahrnuje mnoho
důvěryhodných značek výrobků
v oblasti lékařských technologií, včetně
Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA,
Pilling, Rüsch a Weck. Naše značky
mají různé zaměření, ale jsou jedinečné
svým přístupem a vzájemně je mezi
sebou pojí společný cíl: Využívat
nejlepší technologie v dané kategorii,
které umožní efektivní klinická řešeni
pro pacienty a poskytovatele zdravotní
péče na celém světě.

Lidé

Výrobky

Cíl

Teleflex je spolehlivým
partnerem lékařů
a pacientů, kterým slouží.

Teleflex nabízí praktická
řešení, která rozvíjejí,
podporují a posilují
nejdůležitější oblasti
zdravotní péče.

Teleflex usiluje
o zlepšování zdraví
a kvality lidských životů.

Sjednocuje nás snaha o dosažení společného cíle.
Anestézie
Ve společnosti Teleflex podporujeme
využití moderních anestetických technik
pro zlepšení výsledků a snížení nákladů
na zdravotní péči. Díky spolupráci
s klinickými odborníky na celém světě
jsme na špici vývoje technologií,
klinického výzkumu a vzdělávání,
které zajišťují pokrok anestetické praxe
smysluplným způsobem. V současné
době naše značky LMA a Rüsch zahrnují
některé z nejmodernějších zdravotnických
prostředků pro zajištění dýchacích cest,
které jsou na trhu dostupné. Součástí
našeho portfolia pro management bolesti
značky Arrow jsou katétry a jednorázové
pumpy pro regionální anestezii;
všechny jsou konstruovány tak,
aby zlepšovaly pooperační stavy
pacientů s bolestí.

cest, rychlá aplikace léků a zajištění
vaskulárního přístupu. Teleflex nabízí
řešení pro veškeré potřeby spojené
se zajištěním urgentního intraoseálního
přístupu do cévního řečiště, záchranného
přístupu do dýchacích cest, atomizace
a intubace.

Intervenční přístup
Naše výrobky značky Arrow, a to od
osvědčené katétrové technologie
po cenami ověnčené systémy pro kostní
biopsii a intraoseální přístup, poskytují
klinicky relevantní avšak ekonomická
řešení pro zkvalitnění péče o pacienty
v oblasti dialýzy, onkologie, periferních
zákroků a urgentní péče. S nejrozsáhlejším sortimentem centrálních žilních
katétrů ve zdravotnictví je společnost
Teleflex vaším důvěryhodným partnerem
pro zajištění intervenčního přístupu.

Kardiologická péče

zatímco naše spolehlivé portfolio
chirurgických nástrojů Pilling poskytuje
chirurgům komplexní sortiment
dlouhodobě osvědčených nástrojů pro
celou řadu různých specializací.

Urologie
Svým širokým sortimentem urologických
řešení Teleflex lékařům zajišťuje přístup
k nejmodernějším zdravotnickým
prostředkům, které pacientům pomáhají
při zachování celkového zdraví močového
měchýře v zařízeních akutní péče
i v rámci domácí péče. Urologické
výrobky značky Rüsch zahrnují komplexní
řadu řešení péče o močový měchýř, jako
jsou intermitentní a permanentní katétry
a prostředky pro sběr moči, ale i produkty
pro urologické operační zákroky
a endourologii.

Cévní přístup

Naše výrobky a technologie pro
kardiologickou péči jsou již téměř 50 let
spolehlivým partnerem kardiochirurgů
a intervenčních kardiologů. Naše široké
portfolio, včetně jedinečných výrobků
značky Arrow, zahrnuje jak technologicky
nejvyspělejší intraaortální balonkovou
pumpu a katétry pro kriticky nemocné
kardiologické pacienty, tak kompletní
sortiment diagnostických kardiologických
katétrů používaných při monitorování
a léčbě všech kardiologických pacientů.

Respirační terapie

Akutní medicína

Chirurgické výrobky

Věříme v poskytování podpory lékařům
akutní péče, aby mohli zachraňovat životy
tím, že mají přístup k nejnovějším
inovacím v oblasti intuitivních lékařských
technologií pro akutní medicínu. Naše
portfolio výrobků pro urgentní medicínu
je odpovědí na okamžité a z časového
hlediska kritické výzvy, jež před lékaři
akutní péče stojí - zabezpečení dýchacích

Společnost Teleflex pracuje se špičkovými
chirurgickými inovacemi, aby svým
zákazníkům poskytla komplexní portfolio
výrobků, které je odezvou na výzvy
soustavně se rozvíjející chirurgie.
Naše rozsáhlé portfolio minimálně
invazivních řešení zahrnuje inovativní
perkutánní laparoskopii a fasciální
uzávěry a ligační výrobky značky Weck,

Teleflex soustavně usiluje o zkvalitnění
standardu respirační péče
prostřednictvím progresivních lékařských
technologií, které jsou speciálně určeny
pro naplňování potřeb odborníků
na respirační péči. Portfolio naší značky
Hudson RCI zaměřené na respirační
terapii poskytuje komplexní sortiment
respiračních řešení pro kyslíkovou
a aerosolovou terapii a aktivní zvlhčení
pro invazní i neinvazní ventilaci.

Naše technologicky pokročilé prostředky
pro zajištění cévního přístupu Arrow,
které historicky staví na inovacích,
mají vynikající renomé na celém světě.
Mnoho z našich produktů pro zajištění
vaskulárního přístupu má antimikrobiální
a antitrombogenní ochranu, jejímž
cílem je snižovat vaskulární komplikace.
Týká se to zejména dlouhodobých
a krátkodobých centrálních žilních katétrů
(CVC), zaváděcích sheathů, arteriálních
kanyl, periferně zaváděných centrálních
katétrů (PICC), ale i speciálních zdravotnických prostředků pro intraoseální
vaskulární přístup a moderních
vaskulárních naváděcích systémů, které
usnadňují zavádění CVC a PICC do cév
v blízkosti srdce.
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