Surgical Perfection

STILLES instrumentvårdsutbildning
för operations- och sterilpersonal

KURSDATUM
2019

Vill du veta hur du förlänger livet?
Med god kunskap om hur man bäst vårdar och hanterar kirurgiska instrument
kan du bidra till maximal livslängd på instrumenten. Därigenom får du också
möjlighet att ytterligare bidra både till effektivitet i vårdkedjan och till bästa
tänkbara vård av patienten.

Vikten av kunskap
Vi har under 175 år av tillverkning av kirurgiska instrument samlat på
oss omfattande kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av.
Till exempel vet vi varför rostfritt stål faktiskt kan rosta och vad man bör
göra för att undvika det. Och vi vet också hur man bör hantera instrumenten
för att undvika skador, förslitning och förtida kassering.
På STILLEs instrumentvårdsutbildning får du kunskap inom viktiga områden
som materiallära, instrumentvård och service. Dessutom besöker vi tillsammans
vår fabrik, där vi inte utan viss stolthet kan förevisa hur vi efter 175 år
fortfarande för hand tillverkar kirurgiska instrument av yppersta kvalitet.

Välkommen att anmäla dig!
Du möter, du hör, du nätverkar med:
• Kursledare med gedigen erfarenhet av
instrumentvård och materialhantering
• Kunniga instrumentmakare i arbete
• Goda exempel
• Kompetenta deltagare

PROGRAM

KURSDATUM
2019

15-16 maj

DAG 1
12.00 Samling, Incheckning och lunch.
Gemensam rundvandring i fabriken i Torshälla utanför
Eskilstuna, med en unik möjlighet att få se hur skickliga
instrumentmakare steg för steg omvandlar rundstål till
ett färdigt instrument. Dagen avslutas med middag.
DAG 2
9.00-c:a 15.00 Föreläsningar och diskussioner rörande
hantering, underhåll och service av instrument samt
materiallära.

PRIS

6150 kr/person

(exkl. moms)

Priset inkluderar logi, måltider samt kurslitteratur.

Välkommen!
FÖR ANMÄLAN KONTAKTA OSS PÅ:
Telefon: 08-588 58 000
E-post: utbildning@stille.se

10-11 april
16-17 okt
20-21 nov

The Surgical Perfection Company
STILLE är ett av världens äldsta
medicintekniska företag. Vi utvecklar,
tillverkar och säljer egentillverkade
högkvalitativa kirurgiska instrument och
specialbord till ledande kirurger världen
över. Det har vi gjort i mer än 175 år.
STILLEs erbjudande består av ett starkt
varumärke och välkända produkter av
erkänt hög kvalitet. Verksamheten
bedrivs i två produktområden;
Instrument och imagiQ. Alla produkter
tillverkas med passion, perfektion och
med högsta kvalitetskrav i bolagets
fabrik utanför Eskilstuna.

STILLE kirurgiska instrument
STILLE tillverkar vad av många anses
vara världens finaste kirurgiska instrument. Inom produktområde Instrument
erbjuder STILLE en komplett portfölj
av handsmidda kirurgiska instrument för
all öppen kirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika
känsla som har gjort STILLE till en
välkänd och uppskattad leverantör
bland ledande kirurger världen över.
Alla STILLEs instrument säljs med 30 års
garanti.
STILLE erbjuder utöver egentillverkade
produkter även produkter från andra
välkända och innovativa tillverkare.
Genom dessa samarbeten kan STILLE
tillhandahålla kompletta produktlinjer
med genomgående samma höga krav
på funktion och kvalitet.
Vi möjliggör kirurgisk perfektion.

STILLE AB
Ekbacken 11
644 30 Torshälla
08-588 580 00
utbildning@stille.se
www.stille.se/ivu
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